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Grande Angular

Aproveite os voos da Azul e voe
para todo o Nordeste nestas férias.

voeazul.com.br

Ligue
para 4003-1118 ou consulte o seu agente de viagens.
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Com a Azul,
Orlando é logo ali.

Grande Angular

Viaje com toda a família
direto de Belo Horizonte,
São Paulo e Recife.

voeazul.com.br

Ligue para 4003-1118 ou consulte o seu agente de viagens.
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Carta do Presidente

Rumo ao Porto
Olá, bem-vindo a bordo!
Sempre pensando em atender aos destinos mais procurados pelos
brasileiros, ampliamos nossa malha de voos internacionais e inauguramos
neste mês de junho voos para o Porto, em Portugal. Estamos muito animados
com esta nova operação e temos certeza de que será um grande sucesso!
Porto é o nosso segundo destino europeu, ao lado de Lisboa, que já
conta com voos da companhia desde 2016. Com partidas de Campinas,
nosso principal hub, conectamos todas as regiões do Brasil de forma muito
conveniente, facilitando o acesso dos brasileiros à Europa.
Em nossa malha doméstica, também temos boas novidades para quem
está planejando aquela tão sonhada viagem de férias no Brasil. Ao longo
de todo o mês de julho, teremos mais de 2 mil voos extras para cerca de
40 cidades do País.
Grande parte dos voos adicionais atendem aos destinos do Nordeste
brasileiro, região com a maior procura por voos nessa época do ano. Cidades
como Salvador, Recife, Natal, Aracaju, Maceió e muitas outras, contarão
com mais voos todos os dias. Afinal, quem não gosta de aproveitar as nossas
praias? Elas são mesmo sem igual!
Outra excelente novidade, que nos deixa muito orgulhosos e que eu
não poderia deixar de compartilhar, é que estamos colocando em operação
nosso primeiro Airbus A330-900neo, um dos mais modernos aviões do
mundo. Somos a primeira companhia aérea das Américas a receber esse
equipamento. E contaremos com cinco unidades.
Estamos trabalhando intensamente para que toda a nossa frota de
aeronaves seja composta de equipamentos de última geração. Além de
novos Airbus A330neo e A320neo, também receberemos nos próximos
meses a nova geração de jatos da Embraer, os E-2.
Esse movimento de renovação é de extrema importância para nós.
Além de podermos aumentar nossa oferta de assentos em rotas domésticas
e internacionais, ampliamos também o conforto para nossos Clientes e a
eficiência no consumo de combustível, emitindo cada vez menos poluentes.

Foto: Anna Carolina Negri

ESTAMOS
TRABALHANDO
INTENSAMENTE PARA
QUE TODA A NOSSA
FROTA DE AERONAVES
SEJA COMPOSTA DE
EQUIPAMENTOS DE
ÚLTIMA GERAÇÃO”

Muito obrigado pela confiança e pela preferência de voar conosco!
Desejo a você uma boa leitura e um excelente voo!

John Rodgerson
PRESIDENTE DA AZUL

AZUL NAS REDES
facebook.com/
AzulLinhasAereas
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twitter.com/
azulinhasaereas

@azulinhasaereas

azulinhasaereas

voeazul.com.br
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Referência: Hirotsu C, Bittencourt L, Garbuio S, Andersen ML and Tufiki S. Sleep complaints in the Brazilian population:
Impact of socioeconomic factors. Sleep Science 7 (2014) 135 - 142. Não se automedique. Procure um médico.

Aviação

Portas em automático
Olá, Cliente!

Desejo a você uma ótima experiência Azul! Bom voo!

José Mario Caprioli

PRESIDENTE DO COMITÊ EXECUTIVO DA AZUL S.A.

POR
ESSA CAUSA

JÁ PAROU
PARA PENSAR NA
IMENSA QUANTIDADE
DE ATIVIDADES
QUE ANTECEDEM A
PARTIDA DO
SEU VOO?”

Foto: Marcus Steinmeyer

Muito provavelmente você está lendo este artigo no exato momento em que
nossas equipes trabalham para finalizar os últimos ajustes antes da decolagem. Mas
já parou para pensar na imensa quantidade de atividades que antecedem a partida
do seu voo? É bem provável que você nem conheça todas as etapas. E é exatamente
sobre isso que escrevo nesta edição.
Geralmente, uma hora antes do horário de decolagem do voo, a tripulação, se
estiver assumindo a aeronave naquele momento, apresenta-se em uma sala do aeroporto. O espaço, chamado de crew desk, é reservado para que pilotos e comissários
batam o ponto e conversem sobre a jornada daquele dia. O comandante é responsável
por checar se as documentações médica e profissional dos Tripulantes estão em
dia, assim como as informações sobre o plano de voo. Nesse documento constam as
informações referentes à origem e ao destino, condições meteorológicas em rota,
aeroporto para pouso em caso de um alternado, entre outros detalhes.
Após deixar o crew desk e chegar à aeronave, a tripulação realiza o que chamamos de check do avião, verificando se todos os itens técnicos estão em perfeito
funcionamento. Em seguida é autorizado o embarque dos Clientes. Enquanto você
se encaminha para a aeronave ou já está acomodando sua bagagem, dezenas de
atividades acontecem simultaneamente na pista. Os AzulTecs, como chamamos
nossos técnicos de manutenção, acompanham o abastecimento de combustível da
aeronave e conversam a todo momento com os pilotos do voo. Na parte traseira, a
comissária ou catering também abastece a aeronave, mas com os alimentos que serão
servidos a bordo. Como na Azul os itens do serviço de bordo são uma cortesia, nosso
Time disponibiliza quantidade suficiente de snacks e bebidas para atender todo o
voo, levando em consideração a duração da viagem e a capacidade de assentos da
aeronave. E ainda tem o pessoal de handling, ou rampa, que recebe a sua bagagem
e a acomoda nos porões dos aviões.
Depois que toda essa verdadeira engenharia acontece, é hora de fechar as portas.
A partir daí, faltam poucos minutos para a decolagem. Da cabine de comando,
nossos pilotos realizam os últimos ajustes antes de dar a partida. É nesse momento
que, finalizado o abastecimento de combustível, de snacks e o carregamento,
comandante e copiloto recebem o cálculo final do peso da aeronave e programam a
performance do avião para a decolagem. Logo depois, eles solicitam autorização da
torre de comando do aeroporto para realizar o push back, que nada mais é do que
aquele empurrãozinho que o trator dá no avião para que ele saia da posição de parada.
A essa altura a aeronave já está em posição para o táxi pelo pátio. Então vou
encerrar meu texto para que você se concentre na decolagem e desfrute da paisagem
lá no alto. Mas eu volto para contar outros bastidores do dia a dia da aviação.

Segundo um estudo publicado na revista Sleep Science de 2014,
76% da população brasileira tem alguma queixa sobre o sono. Se
você é um deles, procure ajuda, procure um médico. Informação
é o primeiro passo para tratar a insônia. A EMS apoia essa causa,
promovendo inovação no cuidado dos pacientes.
Saiba mais:
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Bastidores

GRÃO-DEBICO É POP
O diretor de redação
Junior Ferraro ensina sua
receita de curry vegano

CURITIBA SOB UM NOVO OLHAR P.46
Durante suas viagens, o editor Bruno Segadilha
procura sempre conhecer a história do lugar e
entender o contexto em que se formou cada cidade.
Na imagem, ele está no Solar do Barão, antiga
residência do empresário Ildefonso Pereira Correia,
conhecido como Barão do Serro Azul. “Ele teve
um papel fundamental na história de Curitiba e na
Revolução Federalista, no século 19, além de ter sido
um dos pioneiros da imprensa no Brasil”, diz.

Cores impressionantes

50 TONS DE AZUL P.34
A repórter Manu Sombra e o fotógrafo André Dib
viajaram a Bonito e logo no primeiro dia caíram na
água. “As flutuações e a proximidade com a fauna
sempre me surpreendem”, conta André, que fez as
imagens da reportagem de capa desta edição. Manu
ficou encantada com a cor do Rio Sucuri. “Nasci
em uma cidade próxima à Chapada Diamantina,
cresci vendo as águas lindas dos rios de lá, mas a
tonalidade de Bonito é uma loucura”, afirma.

Colaboraram neste número

Marcelo Katsuki
JORNALISTA
VALE CADA CALORIA P.94

O crítico gastronômico fez uma
seleção que contempla diferentes
regiões do País para ilustrar
a matéria sobre doces desta
edição. “Não foi fácil escolher
em meio a tantas irresistíveis
criações”, conta o jornalista. Ele
diz que a lista buscou equilibrar
ingredientes e estilos. “O mais
legal foi perceber que a atual
pâtisserie brasileira une novas
técnicas e produtos às tradições
e aos ingredientes locais.”
Onde encontrá-lo:
@marcelokatsuki

Solange Azevedo

FOTÓGRAFO

ENTREVISTA COM CAROLINA PIRES P.76

CURITIBA SOB UM NOVO OLHAR P.46

A repórter afirma que, quando foi
escalada para entrevistar Carolina
Pires, diretora Comercial e de
Marketing da Lupo, a primeira
coisa que pensou foi no slogan “A
Meia da Loba”, do final da década
de 80. Chegando lá, percebeu que
muita coisa mudou. “É incrível
como uma campanha bem-feita
se eterniza. A empresa, que
passou por problemas e quase foi
vendida, deu a volta por cima e
hoje lidera o mercado”, diz.
Onde encontrá-la:
solangeazevedo0206@gmail.com

Nascido e criado em Curitiba, o
fotógrafo ficou encantado com
pontos pouco explorados de sua
cidade. “Às vezes a gente entra
no modo automático e deixa
de aproveitar a própria cidade,
esperando sempre a próxima
grande viagem... Besteira, Curitiba
vive um momento especial, tem
muita coisa legal para se fazer e
espaços novos! Adorei conhecer
lugares que, mesmo próximos,
estavam fora do meu radar.”
Onde encontrá-lo:
eduardomacarios.com

OUTROS COLABORADORES
FOTOS Guilherme Castoldi, Paulo Pampolim, Anna Carolina Negri TE X TO Felipe Prá
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Eduardo Macarios

JORNALISTA

Aqueça 2 colheres de azeite
em uma panela. Refogue uma
cebola picada e tempere com sal.
Adicione 2 colheres de
chá de cominho em pó, 1 de
açafrão e 2 de coentro em
pó. Misture com a cebola.
Coloque 1 colher de sopa de
gengibre picado, 1 pimenta
dedo de moça picada (sem as
sementes) e 2 dentes de alho
picados. Adicione 2 colheres de
chá de curry em pó. Refogue.
Junte um punhado de talo
de coentro picado e uma
lata de tomate pelado.
Deixe cozinhar por 3 minutos.
Coloque 200 ml de leite de coco
e 250 g de grão-de-bico já cozido.
Mexa bem, deixe cozinhar por 5
minutos e prove para acertar o sal.
Adicione um punhado de folhas
de coentro e 1 maço de folhas de
espinafre. Misture bem e sirva.
Acompanha bem uma
batata assada, arroz ou pão.
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F O T O D E C A PA
André Dib
Leia também no tablet.
O app da Azul Magazine
está disponível para os
sistemas iOS e Android

Fotos: André Dib, Eduardo Macarios, Junior Ferraro e Arquivo Pessoal
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Acumule 240 mil pontos por ano e voe para os
melhores destinos nacionais e internacionais.

Pontos que não expiram*
Sem preocupação com
a validade dos pontos.

Categoria Safira ou Diamante
Upgrade automático
nos melhores planos.*

Bônus extra de até 20%
Transfira pontos do seu cartão
de crédito e acumule muito mais.

Destino Favorito
Escolha até 2 destinos e ganhe
o dobro de pontos por viagem.

Universo Azul

*Apenas planos 10.000 e 20.000.

Novo Clube TudoAzul.
Fica melhor a cada viagem.

AS PESSOAS QUE VOAM COM A GENTE

Confira todos os planos do Clube TudoAzul e escolha
o melhor para você.

Clube 3.000
Clube 20.000

Clube 5.000
Novo

p.24
Entre já para o Clube.
Conheça mais vantagens em:

voeazul.com.br/clube

Foto: Gui Gomes

Clube 1.000
Clube 10.000

A Azul começa a operar
voos com o novo
A330-900neo

p.28
O agente de aeroporto
que coleciona carros
antigos

p.30
Clientes e Tripulantes
indicam os destinos
mais românticos

News

Aracaju, que passa a
receber voos diretos
de Campinas entre
julho e agosto
//

AS PRINCIPAIS NOVIDADES DA AZUL E SEUS PARCEIROS

Índice de excelência

Azul tem o primeiro
A330-900neo das Américas

na Economy Extra e 156, na Economy. O modelo é o
mais eficiente da categoria, pois está projetado para
consumir até 14% menos combustível por assento do
que a atual aeronave.
“Nós estamos muito animados com o A330neo voando
nos céus do Brasil e do mundo. Essa nova frota é importante para a Azul, pois, além de trazer mais eficiência
para nossas operações internacionais, esses aviões irão
fortalecer a nossa malha internacional nos Estados
Unidos e na Europa, assim como permitirão que exploremos novos destinos”, afirma John Rodgerson,
presidente da Azul.

Boné Mapa
R$ 44,90

PRODUTOS DA

azulcollection.com.br
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Maquete
Airbus A320
R$ 299,90

Camiseta
Aeronaves
R$ 79,90

Caneca
Born to Fly
R$ 34,90

Fotos: Getty images; Divulgação Azul

A

Azul é dona do primeiro A330-900neo
das Américas. O marco na história da
companhia e da aviação no continente faz
parte do projeto da empresa de renovar
sua frota e tornar as operações mais eficientes e confortáveis para seus Clientes. A aeronave
cumprirá a malha internacional da Azul - que, a partir
deste mês, passa a operar voos para Porto, em Portugal.
O avião, de matrícula PR-ANZ e nome de batismo O
Mundo é Azul, conta com 298 assentos, 27 a mais que
os atuais A330 da companhia na configuração high
density. Ao todo, são 34 assentos na Business, 108,

A Azul foi a única empresa do setor a receber
o selo de qualidade do Reclame Aqui, um dos
maiores sites de reclamações de consumidores
do País. Na amostra entre setembro de 2018 e
fevereiro deste ano, a companhia obteve nota
8,7, média dos indicadores de “reclamações
respondidas”, “voltaria a fazer negócio”, “índice
de solução” e “nota final do Cliente”. Das 4.102
reclamações registradas no portal nos últimos
seis meses, a Azul respondeu quase 98% dos
questionamentos. Em média, a companhia
demora três dias e uma hora para contatar o
Cliente e iniciar as tratativas para solucionar o
problema. O índice de solução dos casos chegou
a 89,9%. “Nossa meta é oferecer aos Clientes
a melhor experiência de suas vidas, desde o
momento da compra até a chegada ao destino.
Esses números nos deixam felizes e mostram
que estamos no caminho certo”, afirma Jason
Ward, vice-presidente de Pessoas e Clientes.

Voos extras no inverno
Durante a alta temporada de inverno, a Azul vai operar 2.284 voos extras em 37
aeroportos brasileiros. Entre 1° de julho e 4 de agosto, Campinas, Belo Horizonte e
Recife, principais hubs da companhia, além de Salvador, Cuiabá e Rio, receberão o
maior volume de operações adicionais. Ao todo, a companhia oferecerá 286.980
assentos extras. Entre as novidades estão os voos entre Campinas e as cidades
de Imperatriz, São Luís, Natal, Aracaju e João Pessoa. Já Belo Horizonte terá
ligações diretas para Natal e Maceió, enquanto Recife contará com voos diretos
para Aracati, base recém-inaugurada da Azul no Ceará. “Tenho certeza de que
preparamos uma malha que atende às expectativas de nossos Clientes que vão
aproveitar para descansar, visitar a família ou conhecer uma das 110 cidades para
onde a Azul voa”, afirma Daniel Tkacz, diretor de Planejamento de Malha da Azul.

Cartão Postal

Ganhe pontos no TudoAzul!
Viajou e tirou uma foto incrível do seu destino? Envie para nós em alta resolução (só não vale selfie!) pelo e-mail cartaopostal@editoraversatille.com.br
que ela poderá ser publicada nesta seção. E você ainda ganha 1.000 pontos no programa de vantagens TudoAzul

// OS MELHORES REGISTROS DOS CLIENTES AZUL

CADASTRE-SE NO TUDOAZUL ENVIANDO O NÚMERO DO SEU CPF VIA SMS PARA 26990

Civita di Bagnoregio
ITÁLIA

Esta foto foi tirada no ano
passado, em uma viagem
que fiz com minha namorada.
Estávamos indo de Roma
em direção a Florença
quando avistamos essa
cidade incrível construída
sobre as rochas. Segundo os
moradores, há evidências
de que ela foi construída
300 anos antes de Cristo.

Wagner Liz
GERENTE DE MANUTENÇÃO

Maragogi
ALAGOAS

Eu estava na Praia
de Maragogi quando
me deparei com
este pôr do sol
deslumbrante.
Não resisti e fiz
o registro. Esta
região, no litoral
alagoano, é um
verdadeiro paraíso.
Foi uma viagem
maravilhosa!

EMPRESÁRIO
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AMAZONAS

Ficamos no Tariri Amazon
Lodge, onde passamos dias
maravilhosos interagindo
com a natureza, sem
internet, imersos na selva
amazônica. Fizemos visitas
aos indígenas, nadamos com
boto-rosa e mergulhamos
em igarapés. Imperdível!

Fotos: Arquivo pessoal

Luciano Ferreira

Rio Negro

Dinorah Maioli
APOSENTADA
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Gente Azul

Clássicos repaginados
Há cinco anos, o agente de aeroporto Alexandre Miralha restaurou um carro pela primeira vez e desde
então não parou mais. Aqui ele fala sobre sua paixão pelo universo do automobilismo
POR

GIOVANNA FORCIONI

Como surgiu seu interesse por carros antigos?
Como meu pai é mecânico, desde pequeno eu tive contato
com esse mundo. A verdade é que eu nunca deixei esse
interesse de lado. Sempre fui atrás de comprar, reformar,
vender… Sou casado há mais de 20 anos e a minha esposa
também adora carros antigos. É uma paixão de família.
Sempre viajamos para ir aos encontros de colecionadores.

Qual foi o primeiro carro que restaurou?
Conversando com a minha esposa, decidimos tentar um
negócio de locação de limousine para noivas. Compramos
um Ford Galaxie 1975 cor-de-rosa com o objetivo de adaptar
para esse serviço, mas, assim que o carro chegou, ela desistiu
da ideia e quis ficar com ele. Um tempo depois, as coisas
apertaram e precisamos vendê-lo. Anos mais tarde consegui
comprar o Galaxie de volta. Deixei na oficina para restaurar
e o carro ficou parado por meses. Aquilo me deu uma agonia
tão grande que fui fazer um curso de pintura automotiva
para resolver essa história sozinho. Um amigo gostou do
resultado, fiz um serviço para ele e outras oportunidades
foram aparecendo. Isso já faz uns cinco anos.
Alexandre e
uma Kombi
transformada
em balcão;
abaixo, o
Galaxie 1975

Quais são as etapas de um processo de restauração?
Antes de tudo, é preciso ver qual é a condição em que o carro
está. Se ele estiver só desbotado, por exemplo, preparamos
uma pintura nova e fazemos um acabamento mais
superficial. Mas se realmente precisar de uma restauração,
temos que remover toda a tinta, até chegar na lata, para
começar o trabalho do zero e tirar todas as imperfeições. A
partir daí, precisamos avaliar a condição das peças e ver quais
precisam de troca ou reparação. Só depois de toda a parte de
funilaria feita, começamos o processo de acabamento.

As restaurações são um hobby que eu transformei em
segunda renda. Mas ter disponibilidade de tempo para
isso é mesmo um desafio. Na Azul, trabalho em sistema
de escalas e, quando tenho tempo livre, eu me dedico aos
carros. Na maioria das vezes, mexo com modelos de porte
pequeno, mas, como faço boa parte das coisas sozinho,
levo pelo menos uns dois meses para terminar.
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Fotos: Arquivo Pessoal

Para você, o negócio com carros antigos é só um hobby?
Como faz para conciliar com o trabalho na Azul?
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Enquete

TRIPULANTES E CLIENTES AZUL RESPONDEM:

QUAL O MELHOR DESTINO PARA CURTIR

Cancún

o dia dos namorados

Como sou nordestina, adoro
praia. E acho Cancún, no litoral
mexicano, um destino ótimo para
relaxar e contemplar a natureza,
além de ser um local bem
romântico, ideal para comemorar
o dia dos namorados.

Josicleia Oliveira
ESTUDANTE

Sylvia Marques
PSICÓLOGA

Porto de Galinhas

Porto

Gostaria de passar a data no Porto
porque é uma cidade histórica e que,
ao mesmo tempo, tem um forte
romantismo. A culinária e os vinhos
do lugar também seriam outros bons
motivos para ir até lá.

Roberto Zaccarias

O visual de Porto de Galinhas
é excelente. O lugar é bonito,
tem um povo receptivo,
ótimos restaurantes e uma
bela natureza. Por ser um
destino calmo e tranquilo, nada
melhor do que passar o dia dos
namorados nesse paraíso.

Fernando
de Noronha

É um refúgio maravilhoso. Um
lugar romântico, onde vale
a pena curtir a dois, e só a
dois. Tem passeios incríveis e
paisagens que marcam para
sempre a vida de um casal.

Ana Wendt
COMISSÁRIA DE BORDO

A Azul e suas parceiras levam você a todos esses destinos. Confira os voos em voeazul.com.br

Fotos: Guilherme Castoldi; Getty Images; Gui Gomes e Fernanda Frazão

PILOTO

Dublin

Dublin tem paisagens
maravilhosas, um clima bem
agradável. É uma cidade histórica,
com muitos pontos turísticos para
conhecer e lugares fantásticos
para um jantar romântico.
A culinária é maravilhosa,
baseada na cultura inglesa. Sou
apaixonada pelo destino.

Danielle Borges
COMISSÁRIA DE BORDO
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Mais um destino para
você descobrir Portugal.
Top 10 Cia.
Aérea
Mundial

Destinos

*Voos a partir de 03/06/2019, partindo do Aeroporto de Viracopos, em Campinas/SP.

Agora a Azul
leva você
direto para
a cidade
do Porto.*

AS MELHORES VIAGENS NO BRASIL E NO MUNDO

voeazul.com.br

Foto: André Dib

p.34
A natureza exuberante
as águas transparentes
de Bonito, MS

p.46
Um giro por Curitiba
além dos cartõespostais paranaenses

p.54
Passeios imperdíveis
em Caruaru (PE) e
Campina Grande (PB)

Bonito

50 tons de

AZUL

NA REGIÃO DE BONITO,
NO MATO GROSSO DO
SUL, AS DEFINIÇÕES DE
BELEZA E DE AVENTURA
SÃO ATUALIZADAS A
CADA INSTANTE. ÁGUAS
CRISTRALINAS, GRUTAS
PRÉ-HISTÓRICAS E UMA
FAUNA EXUBERANTE
CONVIDAM O VIAJANTE
PARA UM MERGULHO
NESTE PARAÍSO NATURAL

P O R MANU SOMBRA
F OTO S ANDRÉ DIB

Rio Sucuri, considerado
um dos mais cristalinos
do mundo;
na pág. anterior,
Gruta do Lago Azul
34 A Z U L M A G A Z I N E D E Z E M B R O 2018
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Bonito

cedo quando nos embrenhamos a pé na
trilha. Jatobás, cedros e um ipê-roxo —
aqui chamado de piúva — despontam no
cerrado mesclado com manchas de mata
tropical. Rastros de porcos-do-mato em
fila indiana revelam um pouco da vida
silvestre camuflada. Em 15 minutos, um
mirante nos põe diante de uma dolina,
depressão calcária que represa o que
parece uma esmeralda azul cercada pelo verde folhoso. Uma
escadaria de madeira nos conduz 75 metros para baixo, até
um deque. Vamos de snorkel e colete, enquanto um grupo de
turistas se equipa com cilindros e nadadeiras. Entrar na Lagoa
Misteriosa é mergulhar em um poço límpido cravado por feixes
de sol que tornam a experiência fascinante. Desprender-se do
colete para alguns segundos de apneia é se deixar levar por
um estado profundo de encantamento. O mistério da lagoa
também tem a ver com profundidade: em 1998, um mergulhador conseguiu descer até 220 metros, sem encontrar o fundo.
Estamos entre os municípios de Bonito e Jardim, no Mato
Grosso do Sul, cenário de atrativos mundialmente famosos
por suas águas cristalinas o ano inteiro. Uma exceção é a Lagoa
Misteriosa, que de outubro a abril fica turva e esverdeada na
superfície por causa do calor e da consequente proliferação
de algas. Dizem que até os anos 1960 ela era sempre límpida.
“Achávamos que era um processo natural: até 2001, a camada
de algas descia 40 m de profundidade no verão. Mas em 2005,

Flutuação do Rio
Sucuri, na qual o
visitante percorre
cerca de 2 km de
correnteza; à esq.,
Gruta do Lago Azul
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Bonito

Mergulho na Lagoa
Misteriosa; na pág.
anterior, flutuação nas
águas do Rio Sucuri

só de remanejar o gado e o esterco das proximidades, essa
camada diminuiu para 27 metros”, conta o instrutor João
Gomes, que conduz grupos de mergulhadores profissionais
e amadores dispostos a descer até 30 metros com cilindro. A
conservação da lagoa hoje inclui curvas de nível, replantio de
espécies nativas e barreiras físicas para evitar o escoamento
de matéria orgânica para a água. Assim como a maioria dos
destinos por aqui, estamos dentro de uma propriedade privada.

VAGAS LIMITADAS
Em Bonito e Jardim, quase todos os passeios são pagos e
devem ser reservados com antecedência nas agências locais.
Chegar sem programação pode resultar em viagem perdida
porque o número de visitantes é limitado e não ultrapassa dez
por grupo. A Gruta do Lago Azul foge um pouco a essa regra. O
cartão-postal de Bonito comporta até 15 pessoas por descida.
Degraus de pedra nos levam 150 metros para baixo, percurso que vai se anuviando à medida que adentramos na gruta
adornada por raízes suspensas e estalactites de milhares de
anos. Chegamos a uma galeria escura, onde a água se revela
incrivelmente azul. A explicação para sua limpidez é uma
combinação de minerais como carbonato de cálcio e magnésio que, com a refração solar, imprime esse tom anilado.
Em dezembro, a luz solar incide diretamente sobre o lago,
tornando-o mais reluzente.

Hoje em dia o mergulho é proibido. Também não se conhece
a profundidade da Gruta, tombada em 1978 pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Em 1992,
uma expedição franco-brasileira de mergulhadores descobriu
ali fósseis de tigre-dente-de-sabre e de preguiça-gigante, que
provavelmente escorregaram para o fundo do lago criando
um cemitério pré-histórico submerso.
Foi depois daquela expedição que o turismo em Bonito teve
seu grande boom. Era o ano da ECO 92, conferência da ONU
sobre meio ambiente realizada Rio de Janeiro. A vinda dos
pesquisadores trazia visibilidade e um melhor entendimento
dos empreendedores locais sobre a vocação da região. O resultado são fazendas onde agricultura e pecuária se adaptaram ao
ecoturismo. É assim na Ceita Corê, que oferece aos visitantes
de cavalgadas a banhos de cachoeiras no Rio Chapena, além
de passeios em trilhas de fácil acesso, com direito a travessias
em pontes de madeira que lembram os filmes de aventura. Não
deixe de conhecer a nascente do Chapeninha, outra caverna
límpida inundada e de profundidade desconhecida.
Nos pastos e plantações ou nas veredas avistamos tamanduás, antas, macacos, veados e emas. Na Estância Mimosa,
outra fazenda dedicada ao ecoturismo, um pântano é a casa
de jacarés-de-papo-amarelo, que vêm tomar sol pertinho
do visitante. Cortada pelo Rio Mimoso, a Estância também
nos presenteia com cachoeiras, passeios de barco e uma água
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Bonito
verde-turquesa que, por conta das chuvas de abril e maio,
estava turva na nossa chegada.

Ponte sobre o rio Chapena,
na Ceita Corê, onde
também dá para fazer
trilha e tomar banho de
cachoeira

BURACO DAS ARARAS
Ao Sul do Pantanal e a 116 km da fronteira com o Paraguai,
essa região mistura influências indígenas, da colonização
espanhola e das levas bandeirantes. Na mesa, feijão-tropeiro
e arroz carreteiro acompanham peixe, churrasco ou carne de
jacaré de cativeiro. Histórias de pescador ou sobre a Guerra
do Paraguai (1864-1870) são ouvidas dentro do carro entre
os destinos, mas as distâncias são curtas: um dos itinerários
mais longos é para o Buraco das Araras, a 60 km do centro
de Bonito, em Jardim. A propriedade conduz o Programa de
Monitoramento das Araras-Vermelhas em uma dolina de
arenito, onde vivem cerca de 60 casais de araras-vermelhas–
grandes na época da reprodução, de julho a outubro. Mas,
calma: elas estão por aqui o ano inteiro.Habitat da espécie,
que escava a rocha para construir o ninho, o enorme paredão
sedimentar tem uma das maiores concentrações de araras do
mundo. Minutos de observação e ouvimos seu canto estridente amplificado pelo eco em meio a revoadas, sempre em
duplas. Monogâmicas, elas vivem até 60 anos e por aqui são
ameaçadas pelos tucanos, que comem os ovos e os filhotes.
Andar nesse pedaço sul-mato-grossense é adicionar ao
vocabulário novas espécies de pássaros, como curicacas,
surucuás e almas-de-gato. “Eu nem sei dizer qual o mais
bonito. Sou meio suspeito para falar”, brinca o guia Valdemilson Nunes Morales, o Mano, que largou emprego público
para ser guia. A hora do trabalho que Mano mais gosta é a das
flutuações. Mas parece contraditório chamar isso de trabalho.

MUITOS TONS DE AZUL
São quatro as flutuações principais oferecidas nos roteiros:
Aquário Natural, Nascente Azul, Rio Sucuri e Rio da Prata. Impossível eleger a mais bonita, mas as duas primeiras têm como
diferencial rios menos correntosos e uma estrutura atrativa
para as crianças, com balneário e tirolesas. Na Nascente Azul,
uma delas faz o visitante sobrevoar meio quilômetro de floresta.
O significado de aventura é o tempo todo atualizado.
Flutuar na Nascente Azul começa com um mergulho livre
na nascente do Rio Bonito, de um azul próximo ao celeste.
Seguindo seu percurso, cardumes de piraputangas e curimbas
vêm ao nosso encontro com uma naturalidade que nos faz
pensar que estamos todos em um aquário ornamental.
A água é gelada, não importa a estação, mas o macacão de
neopreno não deixa que sintamos frio. Calçados de borracha
são obrigatórios, para que o fundo dos rios seja minimamente impactado por nossa presença. É proibido bater as
pernas, mas nem precisa, já que o movimento é ajudado pela
correnteza e pelas roupas de borracha e coletes, que, assim
como os demais equipamentos, são fornecidos nos passeios.
A flutuação pelo Sucuri é uma das mais fascinantes. Vista
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Quedas d`água na Estância Mimosa;
abaixo, jacaré-de-papo-amarelo
na beira do pântano

No Buraco das Araras,os
tucanos (à esq.) são os
predadores dos ovos e filhotes
das araras-vermelhas
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Bonito
O guia Valdemilson
Nunes Morales, o Mano,
e um das flutuações;
abaixo, cardume de
piraputangas

A MOBILIDADE JÁ ATINGIU
O MÁXIMO EM TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO? SE LOCALIZA.
Localiza Hertz, a locadora oficial do
SingularityU Brazil Summit pelo 2º ano consecutivo.
Afinal, uma empresa protagonista no futuro da mobilidade
não poderia ficar de fora de um dos principais eventos
de inovação e tecnologia do mundo.

em imagem aérea, a sinuosidade do rio lembra uma imensa
serpente azulada no meio da mata verde. Com os óculos de
mergulho entendemos porque essa é uma das águas mais
cristalinas do mundo, o que se explica também pelo carbonato
de cálcio. São quase dois quilômetros atravessando o colorido
da vegetação aquática, que, em certos trechos, nos engole.
Não se preocupe: a biodiversidade é equilibrada e não fazemos
parte da cadeia alimentar das cobras bonitenses.
A dica é relaxar e se deixar levar pela correnteza. No Rio Olho
D’Água, que faz parte da flutuação do Rio da Prata, ela é mais
forte. A sensação é de nadar com a mesma desenvoltura dos
dourados e piraputangas, que parecem nos encarar curiosas.
Os cardumes são mais abundantes e a extensão é um pouco
maior, com direito a mergulho em ressurgências de água que
lembram erupções vulcânicas e chacoalham a areia do leito,
fazendo o barulho de uma pastilha efervescente.
O Olho D'Água desemboca no Prata, onde chegamos à parte
final do passeio. A transparência cede lugar a uma correnteza
leitosa, as máscaras não fazem mais sentido e é hora de apreciar
a paisagem deixando que a força da água se encarregue do resto.
Já de tênis, na margem, a sensação é de flutuar. Só que em terra
firme. Realmente, bonito é pouco para definir este lugar.
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11
e 12
DE JUNHO
EM SÃO PAULO
Realização:

localizahertz.com
0800 979 2020
Alugue pelo app
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Bonito
ONDE COMER

Juanita
Descendente de franceses, italianos e
paraguaios, a chef Juanita Battilani serve
comida caseira com um toque especial.
As estrelas são o famoso pacu na brasa
sem espinhas e a picanha grelhada.

Bonito

COMO IR
A Azul leva você a Campo Grande, que
fica a 300 km de Bonito. Consulte as
opções no site ou por telefone.

Mais informações:
4003 1118 / voeazul.com.br

BONITO
4 noites na Pousada
Chamamé com
café da manhã e
translados.
Saída em
18/9/2019
(de Viracopos)

10x de

R$

114,10

sem juros

ou

R$

1.141,00

azulviagens.com.br / 4003 1181

à vista

Keli _
Técnica de
Manutenção
da Azul

R. Nossa Senhora da Penha, 854,
Bonito. 67 3255 1924

Casa do João
O ambiente charmoso do restaurante
do Seu João e Dona Davina é a
primeira boa impressão. O resto
fica por conta da saborosa traíra
sem espinhas e de porções como o
caldo de piranha e a isca de jacaré.

R. Nelson Felício dos Santos,
664, Bonito. 67 3255 1212

Restaurante Tapera
O cardápio é variado e oferece desde
galinha caipira a carneiro à moda da
casa e pintado assado na telha. Escolha
uma mesa ao ar livre e aproveite a brisa
observando o movimento da rua.

R. Cel. Pílad Rébua, 1961,
Bonito. 67 3255 1757

Todos os dias, a Azul voa para cada cantinho
do nosso país. Indo cada vez mais longe, aonde
ninguém chega. Sempre com a melhor experiência,

NÃO DEIXE DE CONHECER

transformando cada voo em um novo sonho.

Projeto Jiboia

É por isso que a gente se orgulha de ser

No centro da cidade, o projeto
de educação ambiental
desmistifica informações sobre
serpentes não peçonhentas da
região e espécies exóticas. Ao
assistir à palestra, o visitante
fica sabendo sobre os hábitos
desses bichos e aproveita
para perder o medo. Dá para
abraçar as cobras e tirar fotos.

a mais brasileira das companhias aéreas.

R. Nestor Fernandes, 610,
Bonito. 67 98419 0313
projetojiboia.com.br

ONDE FICAR

PASSEIOS
Pousada do Peralta
Quer esticar a viagem? Com pegada
sustentável, um dos diferenciais da
pousada são os roteiros próprios
para o Pantanal, onde a Peralta
também possui estrutura para
hospedagem e alimentação.

R. Ari Silva Machado, 500, Bonito.
67 3255 1901 / pousadadoperalta.com.br

Zagaia Eco Resort

Marruá Hotel
Hospede-se na Suíte Pantaneira, com 32 m2 de
decoração temática e banheira de hidromassagem. O
hotel oferece jantares como o churrasco pantaneiro,
com direito a música regional ao vivo.

R. Joana Sorta, 1173, Bonito. 67 3255 6262 / marruahotel.com.br
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Com a Serra da Bodoquena como
pano de fundo, o resort fica a
cinco minutos do centro de Bonito.
Hidromassagens externas, sauna
panorâmica, piscina aquecida
e uma atmosfera rural são
alguns de seus diferenciais.

Rod. Bonito-Três Morros, Km 0, Bonito.
67 3255 5500 / zagaia.com.br

Bonito Way
A agência oferece roteiros
para todos os gostos,
estilos e idades. Arvorismo,
stand-up paddle, passeios
de boia pelos rios e rapel são
algumas opções. Também
dá para agendar cursos de
mergulho, com credencial
da básica à avançada.

bonitoway.com.br

voeazul.com.br
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Curitiba
Igreja do
Rosário, que
fica ao lado
do Solar do
Rosário; abaixo,
mesquita xiita;
na pág. ao
lado, grafite
do curitibano
Rimon
Guimarães na
lateral da Casa
Hoffmann

Curitiba
sob um
novo olhar

F

amosa por seu
ótimo planejamento
urbano, Curitiba atrai
milhares de turistas
interessados em conhecer suas
ruas arborizadas e tranquilas e a
dinâmica de uma metrópole onde
tudo parece funcionar em perfeita
harmonia. Quem viaja até a capital
paranaense não pode deixar de
visitar, claro, pontos como o
Jardim Botânico, a Ópera de
Arame e o Museu Oscar Niemeyer.
Mas se você já conhece a cidade
ou tem tempo para uma esticadinha, vale a pena conhecer seu
lado menos explorado, que guarda
preciosidades da nossa história,
tem uma rica gastronomia e vem se
destacando como um importante
polo de microcervejarias do País.
Sim, é possível conhecer Curitiba
além dos guias.

COM UMA RICA HISTÓRIA E
ÓTIMAS OPÇÕES GASTRONÔMICAS,
A CAPITAL PARANAENSE
OFERECE ATRAÇÕES QUE VÃO
BEM ALÉM DO ROTEIRO ÓBVIO
P O R BRUNO SEGADILHA
F OTO S EDUARDO MACARIOS
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Curitiba

TARDE NAS
DOCERIAS

Praça João
Cândido

PASSEIO PELA HISTÓRIA
No século 19, quando Curitiba ainda
era uma cidade de terra batida e estava
distante de seu primeiro plano diretor,
uma figura ilustre se destacava como
símbolo do progresso: Idelfonso Pereira
Correia, conhecido como o Barão de
Serro Azul. Um dos principais exportadores de erva-mate do País e dono de
uma das primeiras gráficas do Brasil, o
empresário tem seu nome no Livro de
Aço dos Heróis Nacionais, do Panteão da
Pátria Tancredo Neves, em Brasília. Isso
porque ele teve um papel importante
durante a Revolução Federalista.
Boa parte dessa história é descrita por meio de documentos e objetos
que fazem parte do acervo do Solar
do Barão, antigo casarão em que ele
morava com sua família, hoje transformado em museu. No espaço funcionam
também os museus da Gravura e da Fo-
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tografia, além da única gibiteca do País.
O Museu da Gravura reúne parte do
maquinário pertencente à Impressora
Paranaense, que produzia rótulos para
os barris de erva-mate com a técnica
da litografia, em que pedras serviam
como moldes. O da gravura foi inaugurado em 1998 e tem um acervo de 1.500
imagens assinadas por nomes como Sebastião Salgado, Claudia Andujar e João
Urban. Já a gibiteca conta com mais de
25 mil títulos de todos os gêneros de
histórias em quadrinhos, disponíveis
para consulta.
Se você quiser conhecer mais sobre
a história da cidade, vale fazer um dos
passeios guiados pelo Centro Histórico
de Curitiba. Alguns, como o oferecido
pelo Instituto Municipal de Turismo,
são gratuitos. A visita começa na Praça
João Cândido, onde estão as ruínas de

São Francisco, restos de uma igreja
franciscana que não chegou a ser concluída, mas que guarda lendas como a
dos tesouros piratas que teriam sido
deixados ali centenas de anos atrás. Nos
finais de semana, a praça abriga uma
enorme feira de artesanato, com mais
de 1.300 barracas.
Seguindo alguns metros, estão
pontos como a Igreja do Rosário,
frequentada apenas pelos escravos
durante o período colonial, e a Fonte
da Memória, conhecida também como
Fonte do Cavalo Babão. A escultura do
cavalo era uma homenagem aos animais
de montaria dos tropeiros que passavam
por ali com a produção de erva-mate. A
região abriga ainda o Memorial de Curitiba, construção que conta com espaço
para exposições e para apresentações de
shows e de peças.

Fã de doces, a jornalista Leidinara Batista sempre gostou de explorar
as confeitarias de Curitiba. Não por
acaso, transformou-se em referência
entre os amigos que pediam indicações
de lugares para comer bons doces na
capital paranaense. E foi assim que ela
criou o Curitidoce, roteiro guiado por
docerias da cidade que acontece aos
sábados. Começa na Praça da Espanha,
no Bigorrilho, segue pelo bairro de
Batel e pelo Centro.
A tour começa pela loja Cuore di
Cacao, onde o visitante pode experimentar cinco itens da casa entre
os bombons e trufas criados pelas
irmãs Carolina e Bibiana Schneider.
Grande parte das iguarias vendidas
é feita com chocolate produzido ali
mesmo, a partir de sementes de cacau
de fazendas do Sul da Bahia. "Nós tostamos essas sementes e moemos na
própria loja. Acho importante esse
processo mais artesanal. Não queríamos comprar nenhum ingrediente
pronto", diz Carolina. Mais adiante,
os visitantes provam as maçãs carameladas da Mary Ann. A casa vende
a fruta coberta com várias camadas
e confeitos — mas a estrela é a maçã
coberta com caramelo, açúcar e canela.
A última parada é o L´Arte Di Gelato,
onde o dono, Fabrício Fontolan explica
a diferença entre sorvete e gelato, seu
produto. “O gelato é um alimento, é
feito apenas com produtos naturais”,
diz. Entre as delícias, estão sabores
como chocolate com canela e pimenta
e doce de leite com macadâmia. Vale a
pena experimentar.

Em sentido horário, a partir da esq.:
chocolate da Cuore di Cacao; maçã
caramelada da Mary Ann; e fachada da loja
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Curitiba

*Disponível nas aeronaves Airbus A330.

Cerveja
produzida
na Klein;
abaixo,
diferentes
grãos de
cevada

Toneis de
fermentação
da cervejaria
Gauden

NO MAPA DA CERVEJA

Curitiba tem se destacado como
um grande polo de microcervejarias
no País. Segundo levantamento feito
pela Associação das Microcervejarias
do Paraná (Procerva), a capital paranaense e sua região metropolitana conta
com 33 empreendimentos do tipo.
Localizada em Campo Largo, a
Klein produz 15 estilos de cerveja,
entre eles witbier, weiss, IPA e pale
ale, mas a grande estrela é a Curitiba
larger, que se destaca por suas notas
florais, cítricas e herbais. A fábrica
está aberta para visitas guiadas que
custam R$ 10 e incluem a degustação

de alguns rótulos direto dos toneis de
fermentação.
Se você quiser experimentar a
grande variedade produzida pela
Klein, vale a pena ir até a Klein
Brewhouse a alguns minutos dali.
Mistura de bar, restaurante e espaço
de eventos, a casa oferece 24 sabores
de chope e cerveja além de pratos e
petiscos elaborados por Suelen Presser,
chef e proprietária da Klein ao lado
do marido, Henrique Presser. Destaque para a Tábua de Alcatra, que
vem acompanhada de arroz, maionese,
farofa, legumes grelhados, pão de alho

e frutas da estação grelhadas.
A alguns quilômetros dali, no
bairro de Santa Felicidade, a Gauden
Beer também abre suas portas para que
o público possa acompanhar a linha de
produção de um de seus 40 rótulos,
entre eles, cervejas do estilo pilsen,
blond ale, pale ale, bock, dry stout.
“O público quer coisas novas. E os cervejeiros descobriram que é possível é
possível prosperar em um mercado
que antes era dominado por grandes
empresas”, diz Ronaldo Pinto Flor,
proprietário da marca. Os apreciadores
de cerveja agradecem.

Filmes na TV, serviço
de bordo e cobertor.
Só faltava o sofá.
O SkySofa é uma exclusividade da Azul. São quatro poltronas
que se transformam em um sofá superconfortável para sua família.
Disponível nos voos para Estados Unidos e Europa.*

Melhor
aérea da
América
Latina

voeazul.com.br
Ligue para 4003-1118 ou consulte
o seu agente de viagens.
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Curitiba
Curitiba

ONDE FICAR
Nomaa
Localizado no descolado bairro
de Batel, o hotel é famoso pelo
ambiente luxuoso e ao mesmo tempo
descontraído, a começar pelo lobby,
que mais parece uma sala de estar. Os
confortáveis quartos foram projetados
para fazer com que o hóspede se sinta
em casa, com detalhes como peças
de design e café da manhã na cama.

COMO IR

R. Gutemberg, 168, Batel
41 3087 9595 / nomaa.com.br

A Azul leva você a Curitiba com voos
a partir de diversas cidades do Brasil.
Consulte as opções no site ou por telefone

Mais informações:
4003 1118 / voeazul.com.br

PASSEIOS

CURITIBA
4 noites no Granville
Park Hotel com café da
manhã e translado
10x de

R$

79,00
sem juros

Saída em 11/9/2019
(de Rio de Janeiro )
ou

R$

790,00

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181

ONDE COMER

Curitidoce

Curitiba Free Walking

O tour passa por cinco confeitarias e lojas
de doces, custa R$ 50 por pessoa, dura
cerca de três horas e inclui a degustação de
doces além de um brinde inicial, que pode
ser um chocolate ou brigadeiro, para “dar
energia” antes da caminhada, como diz
a criadora da atração, Leidinara Batista.

O roteiro a pé feito pelo Centro Histórico
da cidade passa por pontos importantes
como a Praça João Cândido, o Palacete
Garibaldi, a Igreja do Rosário e o Memorial
de Curitiba, terminando na Praça Santos
Andrade, que fica em frente à Universidade
Federal do Paraná e ao Teatro Guaíra.

41 9 9672 4148 / facebook/curitidoce

curitibafreewalking.com

Hard Rock
Café Curitiba

Vinícola Durigan
Oferece degustações de
vinhos, sucos de uva e
tábua de frios. O lugar
também funciona como
empório e vendendo
massas, molhos, azeites,
geleias e pastas, itens
típicos da culinária italiana.

Única filial brasileira da
marca Hard Rock. Entre
uma coreografia e outra,
os garçons servem itens
do menu, com opções
de carne, frango e peixe,
além de 60 tipos de
drinque, como o Velvet
Martini (vodca, Cointreau
e suco de cranberry).

Av. Manoel Ribas, 6169,
Santa Felicidade
41 3272 0101 /
vinhosdurigan.com.br

R. Buenos Aires, 50, Batel
41 3091 6060 / hardrock.
com/ cafes/Curitiba

Babilônia Batel

Terraza 40
Localizado na cobertura do Edifício
Champagnat Tower, no 37º andar, oferece
uma vista panorâmica de Curitiba. O
cardápio tem opções de massas, carnes,
peixes e frutos do mar. Destaque para o
mignon com Ravioli di Mele, um filé servido
com ravióli de maçã. Inesquecível.

R. Padre Anchieta, 1287, Bigorrilho
41 3014 0141 / terrazza40.com
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Aberto 24 horas, tem
um menu variado.
Quer almoçar ou jantar?
Aposte no frango com
amendoim e curry e
arroz negro. Está
voltando da balada?
Prove a Carne de Onça,
carne temperada servida
na broa integral.

Al. Dom Pedro II, 541,
Batel 41 3566 6464
/ babilonia.net.br

Jeronimo Burger
A nova marca do grupo
Madero serve smash
burgers,feitos na chapa
de aço, ganhando uma
casquinha crocante,
servidos em pão brioche.
Os pedidos são feitos em
totens logo na entrada
e retirados no balcão.

R. Cel Dulcídio, 95,
Praça da Espanha
41 3359 0181 /
jeronimoburger.com.br
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São João no Nordeste

Além do

São João

TRADIÇÃO BRASILEIRA, AS FESTAS JUNINAS REÚNEM BOA MÚSICA, FARTA COMIDA E GENTE
ANIMADA. SELECIONAMOS AS ATRAÇÕES E PASSEIOS IMPERDÍVEIS DE CARUARU E CAMPINA
GRANDE, CIDADES QUE REALIZAM AS DUAS MAIORES FESTAS JUNINAS DO PAÍS
P O R BRUNO SEGADILHA E GIOVANNA FORCIONI
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A

história conta que, por volta do
século 10, festas eram promovidas para comemorar o solstício
de verão, quando os dias são
mais longos do que as noites
e que acontece no hemisfério
Norte em 21 de junho. O tempo
passou, a Igreja Católica ganhou poder absoluto na
Europa, mas não conseguiu coibir as festas pagãs. A
solução foi cristianizar esses eventos e criar datas
de homenagens a três santos: São Pedro, São João
Batista e Santo Antônio. No Brasil, os índios também
celebravam esse mesmo período do ano e agradeciam
pela boa colheita com danças e comidas, ainda que
por aqui esse seja o início do inverno.

Fachada do Museu Digital, em
Campina Grande; na pág. anterior,
Praça do Rosário, em Caruaru

Com a chegada dos jesuítas, no século 16, esses dois
costumes se fundiram e deram origem a festejos
que cultuam os três santos católicos, servem pratos
típicos dos povos nativos e valorizam a vida caipira,
já que, até meados do século 20, 70% da população
brasileira viviam no campo.
Ao longo dos anos, as festas juninas tornaram-se
tão populares que criaram uma divertida rivalidade
entre diversas cidades do País. Vários municípios
disputam o título de melhor São João, com destaque para Caruaru, a 136 km de Recife, capital de
Pernambuco, e Campina Grande, na Paraíba, que
recebe voos diretos da Azul. Para quem pretende
curtir esses dois eventos no Nordeste, selecionamos
algumas das principais atrações dos dois destinos.
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Caruaru e Campina Grande
Em sentido horário: estátua em
homenagem a Mestre Vitalino na entrada
da casa onde morou; interior do Museu
do Forró e do Museu do Barro; e ateliê de
artesanato no Alto do Moura

CARUARU

Arte figurativa
Logo na entrada do Alto do Moura, o pórtico já avisa: o
bairro abriga o maior centro de arte figurativa da América
Latina. De fato, a rua Mestre Vitalino – batizada assim em
homenagem ao pioneiro dessa manifestação artística, que
retrata a cultura e o folclore do povo nordestino com bonecos
de barro – reúne vários ateliês que produzem peças como
trios de forró, burros, cangaceiros e outras várias figuras
populares. Não à toa, a região foi considerada Patrimônio
Cultural e Turístico do estado de Pernambuco. Não deixe de
visitar a Casa-museu Mestre Vitalino, espaço onde o artesão
viveu e onde, hoje, estão réplicas de seus principais trabalhos.
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Obras do Museu do
Barro; à esq., produtos
da Feira de Caruaru

Fé e devoção
Todos os anos milhares de pessoas vão até a Capela de
Santa Luzia para pagar suas promessas com muito esforço
físico. E que esforço. Para chegar até o templo, inaugurado
em 1902, no topo do Monte Bom Jesus, os fiéis sobem uma
escadaria de 365 degraus decorada com painéis com a
representação da Via-Sacra. Mas nem tudo é sacrifício.
Se você não quiser encarar a maratona montanha acima,
basta subir de carro pela estrada de acesso. Dali, a 630
metros de altura, é possível ter uma vista panorâmica da
cidade e fazer belas fotos em um de seus mirantes. Bateu
fome? Experimente uma das tapiocas servidas na Praça das
Tapioqueiras. São ótimas.

Mercado ao ar livre
Cantada por Luiz Gonzaga nos versos de Onildo Almeida, a
Feira de Caruaru foi considerada pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) patrimônio imaterial
do Brasil. Ali são vendidos desde frutas e verduras até artigos
feitos de couro, lã, pedra, madeira e, claro, barro. Localizada
no Parque 18 de Maio, no Bairro de Petrópolis, funciona diariamente das 8h às 17h. Vale a pena observar o trabalho dos
artesãos, enquanto moldam suas peças, e ver as complexas
técnicas que eles aplicam de forma quase intuitiva.

Fotos: Pulsar Imagens, Divulgação, Divulgação / Visit Brasil / Embratur

Localizada no agreste pernambucano, Caruaru ganhou seu
famoso apelido de Capital do Forró na década de 80, quando
Jorge de Altinho compôs uma música homônima em homenagem à cidade. De lá para cá, o município consolidou seu São
João como um dos maiores do País, atraindo 2,5 milhões de
visitantes em 2018. Este ano os festejos juninos serão realizados
de 1º a 30 de junho em locais como o Pátio de Eventos Luiz
Gonzaga, o Azulão e a estação ferroviária. Entre as atrações,
shows de Bell Marques, Xand Avião, Alok e Zé Neto e Cristiano.
Conhecida também como “Princesa do Agreste”, a cidade tem
uma rica história e foi berço de importantes manifestações
culturais, a exemplo da arte desenvolvida por Mestre Vitalino,
ceramista que se tornou famoso por suas esculturas de barro.
Destacamos atrações para você conhecer melhor o destino
entre uma festa e outra.
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São João no Nordeste
Poética nordestina
Um dos principais nomes da literatura de cordel no Brasil,
o poeta Olegário Fernandes da Silva ficou conhecido por
contar a história do homem nordestino de forma extrovertida e poética. Com um trabalho de mais de 200 casos
narrados neste gênero literário, Olegário ganhou, em 1999,
uma grande homenagem com o Museu do Cordel, cujo
acervo conta com cordéis tradicionais, antigos e raros,
fotografias de poetas, livros sobre o assunto e máquinas
de xilogravuras e litogravuras.

Rei do baião
Fundado em 1985, o Museu do Forró reúne relíquias de
artistas caruaruenses, das primeiras festividades juninas
locais, da cantora Elba Ramalho e de Luiz Gonzaga. O acervo
com peças do Rei do baião reúne documentos, cartas de amor,
bonecos e artigos decorativos feitos de barro, além de outros
adereços e de parte da discografia do cantor e compositor,
nascido no município pernambucano de Exu. Desde 1996,
o museu está instalado dentro do Museu do Barro Espaço Zé
Caboclo, no Espaço Cultural Tancredo Neves.

Açude Velho com vista do Museu
dos Três Pandeiros; abaixo, Estação
Ferroviária de Campina Grande

Cenas da festa
de São João, em
Caruaru

CAMPINA GRANDE
Em 1983, quando o prefeito de Campina Grande resolveu
reunir todos os festejos da cidade em um só lugar, o que
ele tinha à disposição era um terreno baldio, a boa vontade
do povo e um letreiro que já prenunciava que ali viria a
acontecer “O Maior São João do Mundo”. Ousadia ou não,
a verdade é que a ideia deu certo. Mais de 30 anos depois,
o arrasta-pé ainda acontece no mesmo endereço, mas com
uma configuração totalmente diferente: todo mês de junho
o Parque do Povo serve de palco para uma festa de 31 dias
de música, comida típica e forró sem parar. A entrada gratuita atrai milhares de turistas do mundo todo, que vão ao
sertão paraibano para conhecer a cidade cenográfica, as
barracas de comidas típicas e acompanhar os shows e as
apresentações das quadrilhas. Neste ano, a festa acontece
a partir do dia 7 de junho e conta com nomes como Ivete
Sangalo e Alceu Valença. Para quem prefere conhecer um
São João com jeitinho de festa do interior, a opção é pegar
um trem rumo ao distrito de Galante, a 12 km dali. No Forró
nos Trilhos, a viagem é embalada por grupos de forró pé de
serra, que animam os 90 minutos de viagem. Chegando lá,
a folia continua no Arraiá do Cumpade, na Fazenda Olho
D’Água, que recebe grupos musicais da região e oferece um
cardápio cheio de quitutes típicos.

Cartão-postal
Antes de Campina Grande ter o próprio sistema de água
encanada, o abastecimento era feito por meio de um açude
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construído no coração da cidade. Apesar de ter sido muito
usado durante as secas do século 19, com o tempo sua
finalidade se perdeu. Hoje a orla do Açude Velho funciona
como parada obrigatória para quem visita a região. É ali que
está instalado o Museu de Arte Popular da Paraíba ou Museu
dos Três Pandeiros, como é mais conhecido, projetado por
Oscar Niemeyer. Nas redondezas também ficam as famosas
estátuas dos músicos Luiz Gonzaga e Jakson do Pandeiro,
além de alguns dos restaurantes mais badalados da cidade,
como o Bar do Cuscuz, que serve um menu extenso de
aperitivos e pratos regionais.
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São João no Nordeste
Açude Velho, no Centro
da cidade; abaixo, panorâmica de
Campina Grande

Cultura popular
A menos de um quilômetro dos principais pontos
turísticos da cidade fica o endereço certo para quem quer
conhecer o artesanato local e levar um souvenir para casa.
Na Vila do Artesão os visitantes encontram dezenas de
artistas expondo e comercializando seus produtos, como
peças de couro e de algodão colorido, artefatos típicos da
região. Aos sábados à tarde, a programação fica ainda mais
animada com os grupos de forró que se apresentam por lá
e colocam todo mundo para dançar.

História e tecnologia
O jeito mais fácil (e divertido) de mergulhar na história
de Campina Grande é visitando o Museu Digital, também
no Centro da cidade. Por lá, uma série de instalações e jogos
interativos ajuda a contar curiosidades sobre o passado e a
cultura do município. Em uma das projeções, por exemplo, o
visitante se posiciona em cima do mapa da cidade e, graças a
sensores de presença e movimento, uma tela vai mostrando
vídeos e informações sobre cada um dos locais “percorridos”.

Cardápio regional
A gastronomia típica sertaneja é uma atração à parte. O
restaurante Mororó serve pratos regionais, como carne de
sol e galinha de capoeira, em um ambiente todo decorado
com artigos que remetem ao universo interiorano. Já no
Bodódromo, como o próprio nome diz, os carros-chefes são
as receitas com carne de caprino, como o carré de cordeiro,
o bode guisado e a carne de bode na nata.

COMO IR
A Azul leva você a Campina Grande com
voos diretos a partir de Recife. A cidade
paraibana fica a 130 km de Caruaru.
Consulte as opções no site ou por telefone.

Mais informações:
4003 1118 / voeazul.com.br

CAMPINA GRANDE
4 noites no Nord
Easy Campina Grande
com café da manhã
Saída em
04/09/2019
(de Recife)

10x de

Festa de São João, em Campina Grande;
acima, apresentação no Parque do Povo
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R$

74 ,10

sem juros

ou

R$

741,00

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181
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Bate e volta

Nas vinícolas
de Jundiaí
A 50 KM DE SÃO PAULO, O MUNICÍPIO REÚNE
VINÍCOLAS, ADEGAS E DIVERSAS ATRAÇÕES
QUE FAZEM PARTE DA ROTA DA UVA, UM TOUR
POR 27 ESTABELECIMENTOS DA CIDADE
POR

ANNA PAULA ALI

O

ano era 1889, quando o italiano Antônio
Brunholi chegava ao Brasil disposto a
trabalhar e a fazer sua vida por aqui. Desembarcou no Porto de Santos, mas foi em
Jundiaí, a 50 quilômetros de São Paulo, que
ele encontrou um lugar e um negócio para chamar de seus e
fundou a Villa Brunholi, maior adega da cidade. De lá para
cá o lugar mostrou uma enorme vocação para a viticultura com suas diversas vinícolas e, desde 2015, vem atraindo
milhares de turistas graças à Rota da Uva. Trata-se de um
roteiro por 27 estabelecimentos, entre restaurantes, lojas,
adegas e sítios da região, que podem ser visitados por conta
própria ou com a equipe da Rota da Uva. Confira algumas
das principais atrações para passar um dia inesquecível em
Jundiaí. rotadauva.com.br

Mesa farta

Cachaças artesanais

As irmãs Sandra e Vera Vendramin, que cuidam do Sítio
Vendramin e da adega, recebem os convidados para um
café com uma farta mesa de quitutes. Entre as delícias
servidas, doces caseiros, sucos e o famoso pão de uva,
feito com uva natural. A refeição custa R$ 27 e deve ser
agendada. Dentro de casa, um dos cômodos dá espaço a
um pequeno museu que reúne ferramentas antigas usadas
no plantio, objetos da família e fotografias. Na adega,
é possível degustar e comprar garrafas do ótimo vinho
artesanal produzido ali.

Nem só de vinhos vive a região. Propriedade do casal
Valmir e Santina de Souza, a Cachaçaria Casa Grande,
também conhecida como Espaço Valsanglau, comercializa
vários tipos de cachaça trazidos de um alambique de Bueno
Brandão, em Minas Gerais. Além da cachaça tradicional,
a casa vende sabores menos comuns, como os de hibisco,
café e rapadura, e também produtos artesanais e serve
almoço aos visitantes. Para conhecer a cachaçaria, no
entanto, é preciso se programar, já que ela abre apenas aos
domingos, das 11h às 16h.

Delícias da fazenda
Uma das casas mais famosas de Jundiaí, o restaurante
Spiandorello oferece uma culinária típica da fazenda com
forte influência dos imigrantes italianos. Isso significa dizer
que o menu conta com opções como a tradicional polenta frita
e o frango a passarinho, servido com a casquinha crocante,
além de um excelente pudim de leite. Se depois de tanta
comilança bater um cansaço, a dica é descansar observando
o lago e a imensa área verde onde fica o restaurante. O lugar
conta também com um parquinho para quem quiser levar
crianças e curtir sem se preocupar com os pequenos.

Adega do Sítio Vendramin, onde é possível degustar e comprar
vinhos; à dir., àrea externa do restaurante Spiandorello
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Fotos: Divulgação

Museu do vinho
Na entrada da Villa Brunholi, um imenso tonel de seis metros
de altura impressiona os visitantes por sua imponência.
É ali dentro que funciona o Museu do Vinho, que reúne
objetos, documentos e fotografias que contam a história dos
imigrantes italianos que viveram na região. O lugar conta
ainda com uma minifazenda – sucesso entre as crianças, ao
lado da brinquedoteca – e um restaurante. Na adega, o sucesso
são as caipirinhas artesanais. Não deixe de experimentar o
bem servido café da manhã, com bolos, pães e iguarias típicas
da fazenda, como doce de leite, ambrosia e compotas.

Vinícola da
Adega do
Português, cuja
visitação faz
parte do Roteiro
da Uva

MARAÚ
8 dias/7 noites

Cidade Maravilhosa
e outros destinos
maravilhosos.
Escolha o seu e vá
com a Azul Viagens.

PIPA
Saída: 10/08/2019

5 dias/4 noites

8 dias/7 noites com café da manhã

8 dias/7 noites com café da manhã |
Traslado aeroporto/hotel/aeroporto

5 dias/4 noites | Hop-on Hop-off Big Bus One
Day Tour | Experiência de casamento em Las
Vegas | Tour de ônibus pela Hoover Dam

Origem: Goiânia

(Confins)

10x sem juros de

R$

à vista

149,00

R$

Origem: Viracopos

1.490,00

Origem: Guarulhos

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

R$

R$

R$

R$

R$

R$

118,10

1.181,00

Saída: 21/09/2019

231,00

2.310,00

411,40

4.114,00

PORTO DE GALINHAS

ENERGIA NA VÉIA

8 dias/7 noites

4 dias/3 noites

Saída: 21/09/2019

Flix Hotel

Marulhos Suítes Resort

8 dias/7 noites com café da manhã |
Traslado aeroporto/hotel/aeroporto |
City tour

8 dias/7 noites com café da manhã |
Traslado aeroporto/hotel/aeroporto

Saída: 13/03/2020

MSC Seaview

Origem: Uberlândia

4 dias/3 noites com refeições
a bordo | Traslado aeroporto de
Congonhas/hotel/aeroporto de Congonhas
| 3 festas temáticas | Atrações: Skank, Jota
Quest e Capital Inicial

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

R$

R$

R$

R$

R$

R$

178,50

1.785,00

FORTALEZA

Saída: 14/08/2019

Saída: 05/08/2019

Stratosphere Hotel,
Casino & Tower

Origem: Viracopos

5 dias/4 noites com café da manhã |
Traslado aeroporto/hotel/aeroporto |
Tour: Mergulho (batismo) | Passeio de
lancha em Angra dos Reis

5 dias/4 noites

Pipa Lagoa Hotel

MACEIÓ

Mirador Rio
Copacabana Hotel

LAS VEGAS
Saída: 27/07/2019

HTL Tamarindo

8 dias/7 noites

RIO DE
JANEIRO

8 dias/7 noites

8 dias/7 noites

Saída: 14/09/2019

233,50

2.335,00

300,20

SERRA GAÚCHA

BONITO

5 dias/4 noites

4 dias/3 noites

Saída: 11/09/2019

Villa Smart

Wyndham Gramado
Termas Resort & Spa

8 dias/7 noites com café da manhã |
Traslado aeroporto/hotel/aeroporto

5 dias/4 noites com café da manhã |
Traslado aeroporto/hotel/aeroporto |
1 ticket de 24h do Bustour

Origem: Confins

3.002,00

Saída: 11/09/2019

Hotel Bonsai
4 dias/3 noites com café da manhã |
Traslado aeroporto/hotel/aeroporto

Origem: Congonhas

Origem: Viracopos

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

R$

R$

R$

R$

R$

R$

139,00

1.390,00

159,90

1.599,00

122,70

1.227,00

Ligue para 4003-1181 | azulviagens.com.br | Lojas Azul Viagens | Agentes de Viagens
Utilize os pontos do programa de vantagens TudoAzul.
TV SKY
ao vivo
nos jatos

Snacks
à vontade

Espaço
Azul

Call Center
24 horas

Os valores publicados são válidos por pessoa, com hospedagem em apartamento duplo em caso de voos domésticos, cruzeiros e voos internacionais para Las Vegas, para voos
da Azul e Copa Airlines, partindo de Belo Horizonte/CNF, Campinas/VCP, Congonhas/CGH, Guarulhos/GRU, Goiânia/GYN, Porto de Santos e Uberlândia/UDI, com eventual conexão.
Condições válidas para viagens nacionais de ida e volta iniciadas a partir de 27/07/2019 e completadas até 16/03/2020, e viagens internacionais de ida e volta iniciadas em 05/08/2019
e completadas até 09/08/2019, exceto feriados. Consulte também pacotes para demais datas de viagem, quantidade de noites e outros destinos. Os pacotes incluem passagens
aéreas, cujos valores estão sujeitos à disponibilidade de assentos, às regras e restrições tarifárias específicas e às estadias em hotéis nas classes e categorias especificadas. Preços
divulgados em reais, calculados pelo câmbio de R$ 4,17 (dólar) do dia 07/05/2019. Os preços em dólar (US$) serão convertidos em real (R$) pelo câmbio do dia da compra. Parcelamento
válido para compras com cartões de crédito Visa, MasterCard, HiperCard e American Express considerando exclusivamente o valor da tarifa anunciada, não incluídos taxa de

Azul Viagens, a operadora de turismo da Azul.
embarque aéreo e adicional de emissão. Valores, datas e condições de pagamento estão sujeitos a reajustes sem aviso prévio. Os pacotes de viagens conjugados
com passagens aéreas são pessoais, intransferíveis e os seus valores estão sujeitos à disponibilidade de assentos e às regras e restrições tarifárias específicas.
Em caso de cancelamento ou alteração do pacote de viagem originalmente contratado, serão aplicadas as penalidades descritas nos termos e condições de
prestação de serviços disponibilizados em www.azulviagens.com.br/termos-e-condicoes. Consulte a central de atendimento da Azul Viagens (4003-1181),
o website www.azulviagens.com.br ou seu agente de viagens para obter mais informações sobre os termos e condições da contratação e as regras/restrições
específicas das tarifas anunciadas, alteração de datas, reembolso, remarcação, cancelamento, vigência da viagem e desconto para crianças. As imagens são
meramente ilustrativas.

Checklist

Passeio nas alturas
OBSERVAR A PAISAGEM DO ALTO É UM DOS MELHORES JEITOS DE CONHECER UM NOVO DESTINO.
NO BRASIL E EM DIVERSOS LUGARES DO MUNDO, TELEFÉRICOS PASSAM POR LINDOS CENÁRIOS,
SURPREENDEM PELAS VISTAS PANORÂMICAS E OFERECEM A CHANCE DE VIAJAR SOB OUTRA PERSPECTIVA

1

POR

GIOVANNA FORCIONI

Teleférico de Gaia
VILA NOVA DE GAIA // PORTUGAL

Cinco minutos são suficientes para
atravessar os 600 metros de percurso
que ligam a parte alta de Vila Nova de
Gaia à região mais baixa da cidade.
Apesar da pouca duração, no passeio
entre o Cais de Gaia e o Jardim do
Morro, os turistas têm tempo bastante
para desfrutar da paisagem e garantir
uma vista panorâmica do Rio Douro, das
encostas da cidade do Porto e da Ponte
D. Luís I, o grande cartão-postal dali.

2
WHISTLER // CANADÁ

Antes de subir a montanha e encarar os
mais de quatro quilômetros de extensão
do teleférico, é preciso ficar atento a seu
calendário de funcionamento: normalmente,
ele fecha para manutenção durante o outono
e a primavera (datas no site whistler.com).
Nas outras épocas do ano, o trajeto entre os
picos de Whistler e Blackcomb fica ainda
mais emocionante nas gôndolas com fundo de
vidro, que revelam a movimentação da estação
de esqui lá embaixo.
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Fotos: Getty Images

Peak 2 Peak Gondola

3

Bondinho Pão de Açúcar
RIO DE JANEIRO // BRASIL

Antes das 8h30 da manhã, as cabines já estão a todo vapor, levando turistas da Praia
Vermelha até o Morro da Urca e, de lá, até o Morro do Pão de Açúcar. Tem sido assim nos
últimos 106 anos, desde que a atração foi inaugurada e deu ao Rio de Janeiro o título da
primeira cidade do País a ter um teleférico. Funcionando sem parar desde então, o complexo
ainda oferece tours que contam a história e os bastidores de seu funcionamento.
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Checklist

Roosevelt Island Tramway
NOVA YORK //ESTADOS UNIDOS

4

Zao Ropeway

7

YAMAGATA // JAPÃO

Não há uma época do ano sequer que o teleférico do complexo turístico de
Zao Onsen não estejam se movimentando. No inverno, o agito fica por conta dos esquiadores, que sobem e descem as montanhas cobertas de neve. Já
no outono é a vez de os alpinistas aproveitarem o clima mais ameno para praticar. Para chegar até o pico, na estação final de Jizo Sancho, porém, é preciso dividir o trajeto em duas viagens, uma de sete e outra de dez minutos.

5

Mi Teleférico

Inaugurado em 2014, o sistema foi implantado para
melhorar a mobilidade dos cidadãos da capital boliviana
e, por isso mesmo, talvez seja um dos menos turísticos
da categoria. Mas isso não significa que os viajantes
não possam aproveitar: do alto, dá para se ter uma
vista panorâmica da cidade e entender sua distribuição
geográfica no meio da Cordilheira dos Andes.
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Fotos: Getty Images

LA PAZ // BOLÍVIA

6

Para quem quiser ver Manhattan sob uma
outra perspectiva, basta ir até a esquina
da Segunda Avenida com a Rua 60 e
garantir um lugar na cabine que leva até
a pequena Roosevelt Island. Conhecida
por ser uma região essencialmente
residencial, a ilha tem entrado no radar
dos turistas por oferecer um passeio
barato e que dá direito a uma vista aérea
do East River e da Queensboro Bridge.

Tianmen Shan Cable Car
ZHANGJIAJIE // CHINA

Os mais de sete quilômetros de extensão fazem do sistema de teleféricos do Parque Nacional Tianmen
Mountain um dos mais longos do mundo. Ele serve como alternativa para quem prefere não encarar as
99 curvas da estrada que leva ao topo da montanha. Lá de cima dá para ver boa parte das atrações do
parque, como as plataformas de vidro que se serpenteiam entre as colinas.

Checklist

Teleférico del Puerto
BARCELONA // ESPANHA

Um dos jeitos mais peculiares de
se chegar até o Parc de Montjuïc é
embarcando no bondinho que sai da
Praia da Barceloneta. Uma vez por lá,
compre seu ingresso e procure pela
torre metálica de Sant Sebastià. É a
partir dela que saem as cabines que
levam até o alto da montanha, numa
viagem que permite avistar boa parte
da cidade. Garantir uma boa foto lá
de cima, porém, exige disposição:
nos dias mais concorridos, o tempo
de espera na fila para embarcar
pode ultrapassar uma hora.

8

10

Ocean Park
ABERDEEN // HONG KONG

O bondinho é apenas mais uma das dezenas de atrações oferecidas pelo
parque de diversões. Graças ao sistema de teleféricos, os visitantes podem
se deslocar da área de entrada até a parte mais alta do complexo, onde
ficam algumas das montanhas-russas e os shows mais disputados.
A viagem garante uma vista das colinas e do litoral de Hong Kong.

9

Singapore Cable Car
Sentosa é o endereço certo
para quem procura passar
o dia na praia, desfrutar
da boa rede hoteleira ou
curtir os parques temáticos
de Singapura. Uma das
maneiras de se chegar até a
ilha é por meio do sistema
de teleféricos da cidade,
que oferece um leque de
experiências inusitadas para
os passageiros. Uma das mais
curiosas é o Jantar no Céu, em
que os visitantes alugam uma
cabine exclusiva e provam
quatro diferentes receitas
enquanto sobem e descem
pelas linhas do bondinho.

A Azul e seus parceiros levam você a todos esses destinos. Confira as opções em voeazul.com.br

Fotos: Getty Images

ILHA DE SENTOSA // SINGAPURA
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Dica do Tripulante

Para quem não se importa em encarar a estrada, vale a pena
o bate e volta a partir de Maceió. A pouco mais de 90 km da
capital, São Miguel dos Milagres tem uma das paisagens mais
incríveis de todo o litoral e serve como ponto de partida para
um passeio de jangada que leva até as piscinas naturais.

Barra de
São Miguel

Seguindo o padrão paradisíaco do restante
do litoral alagoano, a praia também
surpreende por suas águas tranquilas
e cenário digno de cartão-postal. Para
completar, ainda é cercada por uma barreira
de corais, que dá a impressão de se estar
em uma piscina natural gigante.

Praia do Gunga
O mar calmo, a água quentinha e a paisagem
maravilhosa explicam o porquê de essa ser
uma das paradas obrigatórias da região.
Uma vez por lá, não deixe de fazer o passeio
de bugre ou quadriciclo pelas falésias.
Independentemente da sua escolha, será uma
experiência única e cheia de emoção.

MACEIÓ
7 noites no Ritz Suítes com
café da manhã, translado e
City Tour
Saída em 17/8/2019
(de Confins)
10x de

R$
ou

R$

152,60
sem juros

1.526 ,00

Fotos: Arquivo Pessoal, Gui Gomes e Angelo Dal Bó

São Miguel dos Milagres

Recanto
litorâneo
A ANALISTA DE PRODUTO
NOEMI CUNHA INDICA SUAS
PRAIAS E ATRAÇÕES FAVORITAS
NO LITORAL ALAGOANO

Orla de Maceió

O destaque fica por conta das praias de Jatiúca, Ponta
Verde e Pajuçara, que não desapontam quando o
assunto é água verde. O passeio agrada tanto a quem
gosta de pegar sol durante o dia, quanto a quem
prefere uma caminhada à beira-mar no fim da tarde.

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181

A Azul e suas parceiras levam você para Alagoas. Confira todas as opções de voos em voeazul.com.br

D E Z E M B R O 2018 A Z U L M A G A Z I N E 73

A SUA CASA EM ORLANDO

Executiva

INVISTA EM UM IMÓVEL NOS EUA E TENHA
RENDA COM A LOCAÇÃO.

GRANDES NEGÓCIOS E EMPREENDEDORES DO BRASIL

Comprar é tão fácil quanto fazer render • Casas de 3 e 4 suítes, ao lado da Disney
Primeiro empreendimento de luxo
em Orlando assinado pelo escritório
de design italiano Pininfarina.

Maior potencial de receita com
a locação impulsionado pelos
canais de reserva da Wyndham.

p.76

Brasil:

Estados Unidos:

América Latina:

+55 (11) 4349-6276

+1 (407) 982-3530

+54 (11) 5219-0381

2019 - Magic Village by Pininfarina - Todos os direitos reservados. Imagens e projetos propostos de natureza conceitual e sujeitos a alterações (no todo ou em parte) a qualquer momento sem
aviso prévio. As informações e imagens exibidas neste material de marketing destinam-se exclusivamente a fornecer informações gerais sobre os projetos propostos do Magic Village 3 LLC.

Foto: Divulgação

magicvillagebypininfarina.com

Carolina Pires fala
sobre os desafios da
Lupo no País

p.82

p.88

Como a rede dr. consulta
mudou o mercado da
saúde no Brasil

A ONG Clube dos
Vira-Latas resgata cães de
rua no interior de SP

Entrevista

TECNOLOGIA É
CONDIÇÃO SINE
QUA NON PARA O

SUCESSO

Carolina Pires, diretora comercial e de marketing da Lupo, fala sobre as
inovações que a empresa trouxe para o mercado e como a marca conquistou
novos consumidores com uma cultura baseada na simplicidade e no afeto
POR

A

SOLANGE AZEVEDO

RETRATO

PAULO PAMPOLIM

paranaense Carolina Pires,

investimento no mundo geek. “Muitas vezes, a pessoa

de 39 anos, é apaixonada pelo

não se manifesta na vestimenta, mas se manifesta

varejo. Casada e mãe de dois

nas meias”, salienta. A Lupo nasceu há quase um

filhos, entrou na Lupo em 2011

século, em Araraquara, no interior de São Paulo,

como gerente de franquias e

fabricando meias masculinas. Hoje tem mais de 3.500

logo foi promovida a diretora

produtos voltados para a família inteira - inclusive

comercial e de marketing. Detalhista e focada em

para cachorros. Uma das inovações destacadas pela

resultados, ela tem na ponta da língua os princi-

executiva foi o lançamento de uma linha de cuecas

pais números da empresa - como o faturamento de

sem costura e que combina a durabilidade da fibra

R$ 1,05 bilhão em 2018 e o salto de 32% nos últimos

sintética com o toque do algodão. “Em dois anos, ela

quatro anos, enquanto o mercado cresceu apenas 2%.

se tornou a terceira colocada em vendas na categoria”,

Carolina fala sobre temas como estratégias da marca,

conta. Confira, a seguir, os principais trechos da

novas tecnologias, relação com os consumidores e o

entrevista à Azul Magazine.
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Entrevista

Qual é o tamanho da Lupo?
O Grupo possui três marcas: Lupo,
TriFil e Scala. Considerando o
conglomerado, somos líderes em moda
íntima, que contempla cueca, meia,
lingerie e pijama. Mas cada uma de
nossas linhas enfrenta concorrentes
fortes e específicos. Faturamos mais
de R$ 1 bilhão em vendas para o varejo
em 2018. Deste valor, R$ 600 milhões
foram para as nossas franqueadas - ou
seja, estão sob a nossa gestão. Temos
450 lojas, sendo duas próprias, e 7.200
funcionários.

PROCURAMOS INTEGRAR O MUNDO FÍSICO
COM AS FACILIDADES DO DIGITAL.
OS CONSUMIDORES NÃO SÃO AVATARES ”
teria cara de fábrica e seria voltado a
sacoleiros. Montamos uma loja lá, mas
o shopping (inaugurado em 1994) não
se tornou o que tinham planejado. E
nós percebemos que as pessoas iam à
nossa loja porque queriam conhecer a
Lupo. Então, começamos a reformatar
o negócio.

E o segredo da longevidade da marca?
Fazer o simples. Essa cultura nos
tornou obsessivos por cortar custos
desnecessários. Ao mesmo tempo,
somos apaixonados pelo que fazemos.
O “Lupo é Love” (posicionamento
que reforça a essência da Lupo como
uma marca da família) surgiu de uma
pesquisa interna feita na nossa fábrica
e é uma propagação do que vivemos lá.
É comum, por exemplo, encontrar um
gerente de produção usando meiacalça por baixo da calça social porque
ele quer saber se pega. Dificilmente
embarcamos em modismos. Só
partimos para um determinado
território quando está bem firme.

Qual é a razão de haver não só
franquias, mas também lojas próprias
e vender em multimarcas?
A dona Liliana (Aufiero, herdeira da
Lupo e presidente da empresa desde
1993) conta que gostaria muito de
dizer que foi feito um planejamento
estratégico para tomar essa decisão.
Mas, na verdade, uma pessoa bateu
na nossa porta dizendo que abriria o
Shopping D, em São Paulo, e que o local

LINHA
DO
TEMPO

Por que apenas duas lojas próprias?
Porque elas funcionam como lojasescola, como laboratórios, antes de
multiplicarmos para a rede. Seria
muito difícil franquear sem operar
a ideia, sem testar. Em uma delas,
por exemplo, vamos entrar com
prateleira infinita. Isso significa que se
o cliente procurar um produto e não
encontrar, poderá recebê-lo em casa.
Também instalamos um espaço de
cocriação e personalização, que é uma
supertendência. A Nike tem uma loja
na Quinta Avenida, em Manhattan,
com dois andares voltados para isso.

As mulheres estão ascendendo no
mercado de trabalho, mas a equidade
ainda não é uma realidade nos cargos
de direção. Como vocês lidam com a
questão de gênero?
Não tratamos dessa questão porque
79% dos nossos funcionários são
mulheres. O que fazemos é oferecer
as mesmas condições para que todos
possam ascender na carreira. Como
a maternidade é uma grande questão
para a mulher, temos creche, espaço

para amamentação, cursos noturnos
e EAD (Ensino a Distância). Então, a
mãe pode deixar a criança na creche e
ir trabalhar tranquila, desenvolver-se.
Cresce quem quer e tem mérito.

Como você chegou à diretoria
comercial e de marketing da Lupo?
Sou formada em engenharia de
alimentos. Mas foram dois MBAs, em
gestão empresarial e de franquias, que
me levaram para a área comercial.
Quando estava na faculdade ouvi
de um palestrante que os melhores
marqueteiros eram engenheiros e
tomei aquilo para mim. Trabalhei na
Sadia e no Walmart. Eu me apaixonei
pelo varejo. Depois me casei, nasceu
o meu primeiro filho, mudei-me de
cidade e fui para a área de Suprimentos
da Embraer. Mas a saudade do varejo
era grande e, em 2011, entrei na Lupo
como gerente de franquias.

A Lupo começou há quase 100 anos
fabricando meias masculinas. Hoje
vende até meias para cachorros. Para
sobreviver no mercado é inevitável
atuar em diversas frentes?
As meias para cachorro (linha Lulupo)
surgiram dentro do conceito “Lupo
é Love”, não como um business. Nós
sempre nos posicionamos como marca
da família, do jeito que ela decidir ser.
E um casal ou uma pessoa com um
cachorro também é uma família. É
inevitável ampliar o portfólio sim. Mas

1921

1947

1991

É fundada em Araraquara (SP) pelo
imigrante italiano Henrique Lupo.
Meias masculinas eram seu foco.

Torna-se a primeira
marca do Brasil a usar
fios de Nylon.

A empresa amplia o
portfólio e entra no
segmento de cuecas.
Foto: Divulgação
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Entrevista

com muita consciência. Não adianta
fazer isso se o cliente procura cueca
branca e não encontra. Vamos atrás
de soluções que façam sentido para
o negócio e devagar consolidamos os
ganhos. Tanto que a Lupo cresceu 32%
nos últimos quatro anos, enquanto o
mercado cresceu 2%.

1,05
450
23

R$

bilhão

foi o faturamento da Lupo em 2018

é o número de lojas Lupo e Scala

A empresa patrocinou o Team oNe no
eSports (ciberesporte). Foi uma forma
de se aproximar do universo geek?
Sim. A Urban, que é a nossa linha
mais divertida de meias e cuecas,
é inspirada no universo geek.
Percebemos que muitas vezes, a pessoa
não se manifesta na vestimenta, mas
se manifesta nas meias. O crescimento
da Urban nos surpreendeu. Foi
exponencial. Começamos a nos
aproximar desse público com um
estande na Comic Con (evento de
cultura pop que abarca áreas como
videogames, histórias em quadrinhos,
filmes e séries para TV). E fomos a
segunda marca não endêmica do
mundo digital a entrar no patrocínio
do eSports. Estamos sempre olhando
novos comportamentos.

Quem é o campeão de vendas?
A linha de meias socks, que representa
32% das vendas. Temos mais de 3.500
produtos no total e renovamos 50% do
portfólio a cada seis meses.

Onde está a força da Lupo?
O nosso alicerce é qualidade,
conforto e durabilidade. Mas isso
os consumidores já sabem que
oferecemos. Então, o desafio é
surpreendê-los com moda, tecnologia
e coisas que eles não imaginavam que
poderiam precisar. O nosso foco nos

países

procuramos integrar o mundo físico
com as facilidades do digital porque
não acreditamos que os consumidores
sejam avatares, que ficam em casa
comprando apenas via internet.
Acreditamos na experiência e que
as pessoas gostam de se relacionar e
ser bem atendidas. Mas não gostam,
por exemplo, de pegar fila no caixa.
Então já temos lojas sem caixa, em que
as vendedoras usam smartphones.
Costumo brincar que acreditamos em
coisas como café coado e abraço.

fazem negócios com a marca

últimos 15 anos tem sido em pesquisa
e inovação. Investir em tecnologia é
condição sine qua non para o sucesso.

Qual a principal inovação da marca?
Uma que nos surpreendeu foi
o lançamento de uma linha de
cuecas sem costura e que combina a
durabilidade da fibra sintética com
o toque do algodão. Em dois anos,
ela se tornou a terceira colocada em
vendas na categoria. Os consumidores
adoraram essa sacada. Temos outras
tecnologias muito interessantes,
mas que não pegaram um nicho tão
gostoso, como o de roupas térmicas,
fininhas, feitas com fibra de café. A
pessoa não passa frio de jeito nenhum.

Tem a tecnologia empregada na
produção, mas também a que
envolve a vida dos consumidores. A
digitalização exige uma nova forma
de abordá-los?
Sem dúvida. À medida que o tempo
passa o investimento em comunicação
no mundo digital aumenta. Temos
uma plataforma de e-commerce que
cresce dois dígitos há vários anos. Mas

Mulheres são maioria entre os
compradores?
Entre 67% e 70% são mulheres, pois
são elas que abastecem a família.
Mas é interessante observar que essa
proporção vem caindo. Dois anos
atrás, eram 87%. Os homens estão se
empoderando de sua moda íntima. Eles
estão indo às lojas e comprando cuecas
mais ousadas, pijamas diferentes, as
meias que gostam. A mulher não corre
riscos em cueca. Tende a levar preta.

A partir de 2015, a Lupo começou a
investir em regiões com menos de 50
mil habitantes. Por quê?
Historicamente somos uma marca
de interior. Vendemos muito para
localidades com até 250 mil habitantes.
Mas como o nosso projeto de franquias
ficou concentrado nas cidades maiores,
começamos a convidar varejistas
importantes desses municípios para
um marketing associativo. Damos
um selo para que nos representem,
assim como treinamentos e vitrines.
Chamamos de varejo qualificado,
pois não são franquias, mas são muito
fiéis à marca. Em dois anos, estamos
chegando a 80 lojas com esse perfil.

1994

2003

2016

Inaugura a primeira loja
própria no varejo, no Shopping
D, na capital paulista.

Entre algumas inovações, a
empresa adota a tecnologia
de cuecas sem costura.

Compra a TriFil/Scala,
sua maior concorrente.

Foto: Divulgação
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Made in Brazil

Receita de

SUCESSO
Há menos de dez anos no mercado, a rede
dr. consulta consolidou um novo modelo de
negócio ao apostar em serviços de saúde de
qualidade, a preços baixos e que colocam
o paciente no centro das estratégias
POR

Thomaz Srougi,
fundador do
dr. consulta
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GIOVANNA FORCIONI

F OTO S

ANNA CAROLINA NEGRI

ilho de um dos urologistas mais renomados do País, o paulistano Thomaz
Srougi tinha tudo para seguir a carreira
do pai. Porém, depois de passar a infância toda vendo as longas jornadas de
trabalho que a profissão exigia, decidiu
passar longe da medicina. Thomaz foi
tentar a vida na área financeira, trabalhando em gigantes do mercado. O que
ele não esperava era que, por ironia do
destino, seu futuro estava mesmo na área da saúde.
No começo dos anos 2000, tirou um tempo para ir aos Estados
Unidos e estudar políticas públicas na Universidade de Chicago.
A temporada no exterior foi suficiente para que ganhasse experiência e trouxesse uma série de inquietações na bagagem. Ao
fazer pesquisas sobre a realidade do sistema de saúde no Brasil,
percebeu que, mesmo com o Sistema Único de Saúde (SUS),
milhões de pessoas ainda não tinham acesso a atendimento
médico no País. Decidiu, então, que era hora de voltar e tentar
fazer sua parte para mudar esse cenário.
Em 2011, foi atrás de seus antigos chefes no setor privado e
propôs a eles uma sociedade num novo negócio. O objetivo era
oferecer serviços de saúde baratos, de qualidade e capazes de
atender quem não tivesse condições de pagar por um plano de
saúde. O primeiro passo foi entender de perto qual era o público
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Made in Brazil

Na sede, mensagem em um
negatoscópio, aparelho para
visualização de radiografias

57
centros médicos nos estados de São
Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro

mais de

250

mil

atendimentos por mês

mais de

60

especialidades médicas

mais de
Acima, equipamentos dos centros de
diagnósticos do dr. consulta; abaixo, a fachada
de uma das clínicas da rede
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2.500

tipos de exames

SE NÃO FIZERMOS O
QUE É BOM PARA O
PACIENTE, O QUE ELE
PRECISA, NÃO TEM POR
QUE ESTARMOS AQUI”
que estava buscando. Apostou em uma estratégia economicamente arriscada e desembarcou na comunidade de
Heliópolis, na Zona Sul de São Paulo, para uma fase de
testes. “A gente sabia que, se desse certo lá, daria certo em
São Paulo e em qualquer outro lugar do Brasil”, diz. Ao que
parece ele tinha razão. Hoje, oito anos depois, já são mais
de 50 centros médicos espalhados nos estados de São Paulo,
Rio de Janeiro e Minas Gerais, que realizam mais de 250 mil
atendimentos por mês.
A missão é simples: trabalhar com médicos bem capacitados, oferecendo serviços que cabem no bolso e prestando
atendimento o mais rápido possível. Seja nos preços, na
localização ou na disponibilidade de agenda, o segredo está
na acessibilidade. Marcar uma consulta é fácil. Bastam poucos
cliques no site ou no aplicativo para conseguir um horário com
um especialista — muitas vezes, disponível para te receber
nas horas seguintes. A avaliação odontológica sai por R$ 48,
a consulta com ginecologista custa R$ 115 e o hemograma
simples é feito por R$ 15, por exemplo. Tudo isso em centros
médicos localizados, na maioria dos casos, em endereços
próximos a vias principais e a terminais de transporte público.
O que começou com uma única clínica em uma das regiões
mais vulneráveis da capital paulista, hoje também é centro
diagnóstico e oferece até pequenas cirurgias. Manter uma
estrutura robusta, porém, exige um esforço constante em
aprimorar o trabalho e encurtar o caminho do cliente dentro
do consultório. Para isso, todos os prontuários são digitais e
tanto médicos como pacientes podem acessar laudos e históricos na tela do celular. O sistema eletrônico também funciona
como um guia para os funcionários. Com um algoritmo clínico
que orienta os médicos sobre o que perguntar aos pacientes,
a produtividade aumenta e os atendimentos ficam ainda mais
rápidos. Segundo o CEO, tudo com o objetivo de melhorar a
qualidade do serviço e levá-lo para cada vez mais pessoas.
Apesar da função social a que se presta, o negócio está
longe de ser filantropia. O objetivo é, entre outras coisas, fazer

dinheiro e ver o negócio crescer. Para isso o dr. consulta usa
a tecnologia e sua extensa base de dados a seu favor. Assim
como grandes empresas, como Netflix e Facebook, desde o
início a estratégia foi usar essas informações para direcionar o
planejamento e as tomadas de decisões. “Quando começamos,
em Heliópolis, todos os dias eu recebia uma planilha com
nome dos pacientes, quanto tempo demorou a consulta, se
gostou [do atendimento] ou não, por exemplo. Eu calculava
todas as estatísticas e no dia seguinte voltava e dava uma
ajustadinha na experiência, conversava com o médico, com
a recepção…”, conta Thomaz.
Até hoje é esse rigoroso controle de qualidade que molda
o DNA do dr. consulta. Logo após sair do centro médico, os
pacientes recebem um SMS para avaliar o atendimento. As
respostas são monitoradas em tempo real por uma equipe
na sede da empresa, instalada também na Zona Sul de São
Paulo, e, a qualquer sinal de problema uma nova estratégia é
traçada. O resultado? Segundo Thomaz, o índice de satisfação
dos clientes ultrapassa os 80%. “Se não fizermos o que é bom
para o paciente, o que ele precisa, não tem por que estarmos
aqui. Colocando o interesse dos médicos e dos pacientes em
primeiro lugar, o resto é consequência.”

drconsulta.com.br
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5 Perguntas

Luxo sobre rodinhas

1.

Desde que se tornou CEO, em 2017, qual foi sua
estratégia para manter a Montblanc como uma referência
em luxo masculino?
A Montblanc sempre busca se reinventar, explorar ideias e
lançar produtos em novos segmentos. Quando comecei, disse
à minha equipe que devíamos manter a continuidade. Porém,
continuidade também inclui mudança. O sucesso da Montblanc
também vem da exploração de novos territórios. E, por isso, há
dois anos, começamos a explorar o segmento de viagens.

O francês Nicolas Baretzki, CEO da Montblanc, fala da nova linha de bagagens
e acessórios de viagens recém-lançada pela grife alemã P O R JUNIOR FERRARO

U
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2.

O que a marca traz de diferente para esse setor?

A Montblanc tem tudo a ver com funcionalidade, e não apenas
com luxo. Esse foi o primeiro posicionamento da companhia.
Tem a ver com a perfeição do produto, com o design bonito,
com a elegância e com os detalhes. Mas isso não é tudo para
nós. Também pensamos sobre o que significa viajar hoje em
dia e qual a funcionalidade adequada para obter mobilidade e o
melhor desempenho. É o que trazemos nessa coleção. Quando
você usa, percebe que a mala tem as melhores rodinhas, a alça
mais adequada para qualquer posição, os detalhes de couro feitos
pela peleteria, na Itália. E são esses elementos de funcionalidade
e códigos de design que criam essas peças exclusivas.

3.

A marca busca uma abordagem mais jovial?

Muitos millennials estão se tornando clientes da
Montblanc. E temos de estar preparados para responder
às suas demandas e expectativas – como criar eventos,
reformar nossas butiques e oferecer experiências. Então,
sim, estamos com uma abordagem mais jovial, como você
poderá ver na festa de hoje à noite (risos).

4.

O que é o luxo hoje?

Hoje, luxo também está ligado à experiência que oferecemos,
em como a marca conecta seus clientes, como interage com
eles. É uma abordagem diferente de 25 anos atrás. O luxo se
tornou algo muito mais pessoal. Você escolhe se quer mudar a
cor ou se vai ter suas iniciais gravadas, por exemplo. É menos
sobre o status de possuir algo que todo mundo queria ter e
mais sobre seu entendimento pessoal do que é luxo.

5.

Qual é a importância do mercado brasileiro
para a Montblanc?

Fotos: Divulgação

Nicolas Baretzki,
CEO da Montblanc

ma festa no Teatro
Metropol, em Berlim,
animada pela Meute,
banda-fanfarra tecno
de Hamburgo, e pela
descolada DJ coreana Peggy Gou. No
palco, um imenso backdrop feito de
malas grafitadas pelo artista Marc Jung
lembra as paredes da capital alemã.
Na pista, figuras da moda e digital
influencers se misturam com celebridades – como os premiados atores
Adrien Brody e Pierre Niney e as
modelos Suki Waterhouse e Toni Garrn.
O que poderia parecer a comemoração de uma marca de gim ou um badalado aniversário era na verdade a festa
de lançamento da recente linha de bagagens da Montblanc. Sim, a tradicional
maison alemã, famosa pelas canetas
– ou “instrumentos de escrita”, como
a empresa costuma chamar –, relógios
e acessórios de couro, vem rejuvenescendo a marca, de olho na ascensão dos
millennials, sem perder sua essência
clássica. As novas malas, prateadas ou
pretas, têm estrutura de policarbonato
leve, com detalhes de couro, rodinhas
com rolamento de esferas de 360º e tag
personalizada com as iniciais do cliente.
“Criamos uma linha de viagens que
se encaixa perfeitamente no dia a dia
dos nossos clientes: luxo, negócios e
estilo de vida. Eles estão sempre em
movimento, olhando o mundo ao redor
para se inspirar e encontrar novas
ideias”, diz Nicolas Baretzki, CEO da
Montblanc. Ele recebeu a reportagem
da Azul Magazine em Berlim, algumas
horas antes da festa de lançamento das
malas, quando falou das estratégias da
marca, do atual conceito de luxo e do
mercado brasileiro.

Malas da nova linha
#MY4810 Nightflight
Trolley; acima, o
digital influencer Kadu
Dantas com as peças

O fato de estarmos no Brasil por mais de 20 anos, com dez
butiques, mostra tanto sua importância para nós como a
maturidade desse mercado em termos de luxo e de conexão
com a Montblanc. Além de ser um país incrível quando se
pensa em turismo, o Brasil é um mercado muito importante
para a marca. Por isso, quando temos um grande lançamento,
queremos que os clientes brasileiros desfrutem da novidade.
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Por um Mundo Melhor
A equipe da ONG Clube dos
Vira-Latas, com Claudia Demarchi
ao centro (a 4ª da dir. para a esq.)

Amor aos cães de rua
Em quase 20 anos de existência, o Clube dos Vira-Latas já cuidou de mais de 17 mil
cachorros que sofreram abusos e maus-tratos na região do Grande ABC P O R FELIPE DE PRÁ
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animais deficientes, idosos ou que sofreram abusos e
acidentes. Tudo isso só é possível graças à dedicação
de veterinários e voluntários em diversas áreas.
“Temos um custo mensal de R$ 70 mil e não recebemos nenhum incentivo da Prefeitura”, destaca
Cláudia. A ONG se mantém graças a recursos, rações
e medicamentos doados por empresas e pessoas
físicas. Conta com uma rede de cuidadores particulares para dar conta do grande número de cães
que chegam à instituição. Todos são tosados, vermifugados, vacinados e castrados. E recebem banho,
alimentos e carinho enquanto esperam por donos
mais responsáveis. A adoção dos cães é gratuita.
“As pessoas precisam aprender que não podem
se desfazer dos animais na rua, como não se faz com
uma criança. Por isso nós só cuidamos de cachorros resgatados por maus-tratos e com Boletim de
Ocorrência”, defende Claudia, ela mesma “mãe”
de 30 cachorros abrigados em sua casa e no sítio
da família – todos eles deficientes ou paraplégicos.
“Meu sonho é um mundo em que o clube não precise
mais existir. Um mundo onde todos os animais de
estimação tenham um lar e sejam tratados com
amor.” Enquanto isso o Clube dos Vira-Latas faz a
sua parte para cuidar do melhor amigo do homem.
COMO AJUDAR clubedosviralatas.org.br

17

mil

cães já foram
resgatados e tratados
pela ONG em seus 18
anos de existência

600
animais vivem
atualmente na
sede, em Ribeirão
Pires, no interior
de São Paulo

10
é o número de
atividades que o
Clube dos ViraLatas realiza, entre
resgate, campanhas
de castração,
vacinação e abrigo

Fotos: Divulgação

F

ica em Ribeirão Pires, na região metropolitana de São Paulo, uma das maiores
ONGs de cuidados animais do Brasil e
do mundo. Ao longo de 18 anos, o Clube
dos Vira-Latas já cuidou de mais de 17
mil animais que sofreram maus-tratos, encontrando um novo lar para cada um dos cães que
foram resgatados e chegaram à instituição. “Nossa
vida é inteiramente dedicada aos animais”, conta
Claudia Demarchi, presidente do clube, uma gaúcha
radicada em São Paulo, que sabe o nome de cada
um dos 600 cachorros abrigados atualmente por lá.
A história da ONG começou em 2001, quando a
paulista Maria Aparecida das Graças Lellis começou
a receber cachorros que sofriam maus-tratos na
região do Grande ABC contando somente com a ajuda
de voluntários. Líder em diversas causas ligadas à
proteção dos animais, dona Cida Lellis morreu em
2010, aos 62 anos. Mas a paixão pelos cachorros era
tão grande que ela deixou todas as suas economias
para a ONG – inclusive a chácara onde hoje funciona
o Clube dos Vira-Latas.
A instituição transformou-se em referência
nacional no cuidado com animais. Além dos canis
amplos, limpos e bem arejados, a ONG conta com
enfermaria e um centro hospitalar completo, onde
são realizadas cirurgias complexas para recuperar
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DESTAQUES E NOVIDADES PARA APRIMORAR SEU ESTILO DE VIDA

EM BREVE NOVA ROTA
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Gastronomia

O japonês das
celebridades

Filé Mignon Yuzu Truffle
com cebola crisp
marinada; ao lado, salmão
tartare com caviar

Rede de restaurantes Nobu abre sua primeira
unidade brasileira, em São Paulo, onde serve a
cozinha fusion do chef Nobuyuki Matsuhisa
POR JUNIOR FERRARO

ONDE
COMER

Black Cod Missô;
ao lado, salão do
andar superior do
Nobu, em São Paulo

POR LETÍCIA SHIOTSUKA
1

Q
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Av. Nossa Sra. Do
Loreto, 1100, Vila
Medeiros, São Paulo
11 2951 3056
mocotó.com.br
2

A Casa do Porco

Acompanho a carreira do
chef Jefferson Rueda e
gosto da maneira como
ele prepara diversas partes
do porco, especialmente
no menu degustação.
Sempre peço a pancetta
com goiabada picante.
Fotos: Divulgação

uase 24 anos após a inauguração de sua primeira casa, em Nova York, o restaurante Nobu
finalmente abriu as portas no Brasil. Mais especificamente no bairro dos Jardins, em São
Paulo, em um imóvel com dois andares, projeto
arquitetônico arrojado e decoração elegante.
A primeira casa foi fundada em 1994 pelo chef Nobuyuki
Matsuhisa e o ator Robert De Niro e logo se tornou um dos
mais disputados restaurantes da Big Apple. Hoje a rede tem
cerca de 40 unidades espalhadas nos cinco continentes, em
cidades como Londres, Tóquio, Budapeste, Nassau e Melbourne.
O sucesso da empreitada – que ganhou clientes famosos,
como a cantora Madonna, o craque David Beckham e o ator
Bradley Cooper – se deve muito à culinária desenvolvida por
Matsuhisa, conhecida como Nobu Style. Nascido no Japão, o
chef trabalhou em um restaurante em Lima, Peru, no início
da carreira. Ali desenvolveu uma cozinha fusion, em que
misturava técnicas japonesas com ingredientes peruanos,
resultando em receitas criativas e com apresentação impecável.
No restaurante paulistano, a cozinha ficou a cargo da

Mocotó

O chef Rodrigo Oliveira
explora muito bem a
cozinha sertaneja, com
execução incrível e um
ótimo custo-benefício.
Gosto de tudo, em geral.

R. Araújo, 124,
Centro, São Paulo
11 3258 2578
acasadoporco.com.br

chef executiva Letícia Shiotsuka, ex-Nobu Miami.
O cardápio, praticamente idêntico aos das outras
unidades, tem destaques como o Yellowtail Jalapeño
(fatias finas de olhete, temperadas com shoyu, yuzu
e pimenta) e o Toro Tartare, à base de barriga de
bluefin atum, com molho dashi com wasabi e caviar,
servido em um bowl de gelo.
Recentemente a casa passou a servir o omakase,
um menu degustação à moda japonesa. “A ideia foi
incluir pratos emblemáticos para uma experiência
Nobu de sabores e aromas”, diz Letícia. A sequência de sete tempos começa com o salmão tartare com
caviar, seguido do hamachi sashimi com jalapeño.
Depois vêm sushis – como o de caranguejo centolla
– e Shrimp Tempura, camarões empanados com três
tipo de molho. O menu atinge o auge com o famoso
Black Cod Missô (prato preferido de Robert De Niro),
com bacalhau do Alaska marinado em missô doce e
grelhado, seguido do Filé Mignon Yuzu Truffle com
cebola crisp marinada. A sobremesa é um inusitado
missô cappuccino, que leva creme de missô com
nozes-pecã caramelizadas e uma bola de sorvete de
baunilha, finalizada com espuma de cappuccino. Um
menu digno da celebridade que virou marca da casa.

NOBU
R. Haddock Lobo, 1573, Jardins, São Paulo
11 3846 7373 / noburestaurants.com/saopaulojardins
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Vale cada

CALORIA

Vasculhamos confeitarias e cafés Brasil afora em
busca de doces especiais, com receitas criativas,
sabores inesquecíveis e uma bela apresentação.
Confira seis boas razões para comer sem culpa
POR

Bolo de chocolate
com piscina de
pistache

MARCELO KATSUKI

Comandado pela chef Karyna
Maranhão, o Café KM é uma boa
novidade no bairro de Boa Viagem, em
Recife. No menu há comidinhas com
opções veganas, fit e até para pets, que
podem frequentar a gostosa varanda.
Mas são os chocolates, doces, bolos
e tortas as grandes estrelas da casa.
E não faltam opções para diversos
gostos. Karyna prepara cerca de 30
receitas diferentes de bolos, com
opções como o Romeu e Julieta, o de
cerveja e o de banana. Uma das mais
procuradas é o bolo de chocolate com
piscina de pistache, com massa escura
e densa, recheado com uma generosa
camada de brigadeiro de pistache, que
escorre ao ser fatiado.
Av. Conselheiro Aguiar, 1360,
Boa Viagem, Recife, PE. 81 99465 5531
CAFÉ KM

Mousse Ruby
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Mil-folhas de
chimia de uva
com nata batida

Fotos: Divulgação

BRIGADEIRO BY COUSIN’S A chef Giulianna
Scalamandré foi a pioneira no País no
uso do chocolate Ruby, de cor rosada,
grande novidade da Páscoa. Sua casa,
localizada em Perdizes, conta com um
charmoso salão de chá, onde podem
ser degustados brigadeiros, macarons,
pavlovas e entremets assinados pela
chef. Um dos carros-chefes é a mousse
de chocolate Ruby entremeada com
confit de framboesa e limão siciliano
e glaçagem de chocolate sobre uma
base de dacquoise de castanha-doPará. Acompanha ainda uma ampola
com coulis de frutas vermelhas,
que intensifica o perfil frutado da
sobremesa. Há também outras criações
com o chocolate rosa, como o Dodo,
uma massa choux com recheio de
creme Ruby, e o Paris Brest, que
inclusive utiliza o chocolate belga,
numa versão inovadora.
R. Cardoso de Almeida, 1371, São Paulo, SP
11 3862 5391 / brigadeirosbycousins.com.br

PRESSTISSERIE A elegante Presstisserie, no
coração de Porto Alegre, foi inspirada nas
confeitarias europeias. Sua linha de doces
utiliza receitas de base clássica francesa, mas
surpreende pelo uso criativo de combinações
locais. Caso do mil-folhas que leva em seu
recheio chimia de uva, doce similar a uma
geleia, com nata batida. Montado na hora
para garantir sua leveza e crocância, já se
tornou um clássico. Os doces, preparados
sob o comando da chef pâtissier Mirella Tellini
Aranha, podem ser apreciados com uma
variedade de cafés especiais no aconchegante
salão com clima intimista de bistrô.
Av. Cel. Lucas de Oliveira, 1190,
Petrópolis, Porto Alegre, RS
51 3085 5888 / facebook.com/presstisserie
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Gastronomia

Esfera de
bolo de rolo
ANITA PÂTISSERIE Ana Cloris Soares ficou famosa em
João Pessoa com os seus macarons de sabores
originais, como os de chambinho, pipoca e até
catchup. Sua casa, a Anita Pâtisserie, expõe
nos balcões sobremesas criadas com a mesma
originalidade e que se valem da riqueza dos
ingredientes locais. A esfera de bolo de rolo,
com base de sablé de queijo Minas e recheada
com mousse de catupiry e goiabada cascão,
é uma delas. Outra delícia que explora os
sabores regionais é o brownie de chocolate
com cajá. Sobre a massa, uma ganache
que une o chocolate e a fruta, que aparece
também na dacquoise. Sobre esta, uma
mousse sustenta uma fina gelatina, ambas
preparadas com cajá e coroadas com um
suspiro de chocolate. A casa funcionou por
quase cinco anos na Praia de Manaíra até se
mudar para Tambaú, há dois anos.
Av. Antônio Lira, 536, Tambaú, João Pessoa, PB.
83 98689 6726 / facebook.com/patisserie.anita

Éclair de chocolate
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Cookão de aveia
com brigadeiro

Fotos: Divulgação

LILIA CAFÉ O premiado confeiteiro Henrique
Rossanelli é o responsável pela produção
de doces do Lilia Café, casa do chef Lucio
Vieira, no Centro do Rio de Janeiro. É dele
uma das criações mais procuradas pelos
clientes, o éclair de chocolate. Henrique
conta que a receita é resultado de uma
busca por algo novo: um éclair todo feito
de chocolate, inclusive a massa, que leva
cacau. O croustillant que cobre o doce
também é feito com cacau, e o recheio leva
chocolate Callebaut 70%. Finalizam a iguaria
e pequenos nibs de cacau, que conferem
crocância ao conjunto. O café oferece ainda
bolos, tortas, brownies, tarteletes e salgados,
que pode ser degustados com cafés
selecionados pela barista Adriana Menezes.
R. Primeiro de Março, 66, Rio de Janeiro, RJ
21 2283 4018 / facebook.com/liliacafeccbb

DA FEIRA AO BAILE A casa é um misto de café e doceria com espaço para aulas e eventos. A chef Roberta Julião dedica-se às guloseimas
da cozinha afetiva, e os bolos são o destaque. Uma de suas receitas mais criativas é o Cookão, que se tornou a sua marca
registrada. Trata-se de um bolo com massa de cookie de aveia com gotas de chocolate, com camadas intercaladas de recheio
de brigadeiro tradicional e brigadeiro de baunilha, finalizado com cookies quebrados por cima. Tudo o que é servido na casa é
fresco, produzido diariamente e pode ser degustado com cafés coado ou espresso, chás de ervas da horta ou sucos naturais. O
salão é coberto com tecidos que remetem aos mercados de rua, criando um ambiente aconchegante e acolhedor.
R. Mateus Grou, 80, São Paulo, SP
11 3062 0450/ dafeiraaobaile.com.br
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NOVIDADES E ENDEREÇOS PARA COMER E BEBER BEM

Trivial requintado

Saboroso

R. Bianchi Bertoldi, 168, Pinheiros, São Paulo
11 3032 5220 / kithrestaurante.com.br

Salpicão de grão-de-bico,
do Naturalie Bistrô
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gredientes. É um sucesso há seis anos”, garante Roberta.
No Naturalie Bistrô, no Rio de Janeiro, a chef Nathalie
Passos também oferece uma opção leve e saborosa para
substituir o frango em seu salpicão. Ela prepara o prato
com grão-de-bico, cenoura, tofu defumado, uva-passa,
maçã e milho, tudo envolvido por maionese de castanhas. “O grão-de-bico é bastante proteico, compensa
a proteína que poderíamos ingerir com a carne. Uso
inteiro e al dente para conseguir diferentes texturas”,
diz, provando que a versatilidade desse ingrediente faz
dele um delicioso curinga da culinária.

ONDE COMER
PIPO

SÃO PAULO

11 3530 1760

NATURALIE BISTRÔ

RIO DE JANEIRO

21 2537 7443 / naturaliebistro.com

LA ROUGE BISTRÔ
51 3019 7638

PORTO ALEGRE

BEACH,
PLEASE!
POR JESSICA SANCHEZ
MIXOLOGISTA DO VIZINHO
GASTROBAR (RJ)

50 ml de rum envelhecido
20 ml de xarope gengibre
20 ml de limão
30 ml de chá mate puro

MODO DE PREPARO:
Agite tudo na coqueteleira
com gelo, coe em um
copo baixo com gelo novo.
Finalize com ramo de
hortelã e casca de limão
siciliano para perfumar.
Para fazer o xarope de
gengibre, bata 50 g de
gengibre com 200 ml de
água e 300 g de açúcar.
Coe e está pronto.

Café em Hogwarts
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PERFEITO

Rua dos Pinheiros, em São Paulo, o restaurante Kith une
dois universos gastronômicos diferentes: o da comida trivial
dos botecos da cidade e o das receitas requintadas. Aberta
apenas no almoço, a casa (cujo nome é abreviação da palavra
kitchen, cozinha, em inglês) trabalha com menu executivo,
em que o cliente escolhe entre duas opções de entrada,
quatro pratos principais e duas sobremesas, que variam
quinzenalmente. Entre os destaques do cardápio estão o
tartar de carne com azeite de carvão (foto) e o sanduíche de
frango empanado com maionese da casa e salada de repolho,
além do bolo de chocolate com calda, servido quentinho.

curinga

Alimento milenar, o grão-de-bico sempre foi muito
associado à culinária oriental – o homus, famosa pasta
árabe, é um dos principais símbolos da gastronomia praticada no Oriente Médio. Até pouco tempo considerado
um produto de nicho, o ingrediente – rico em fibras,
vitamina B, cálcio, ferro e ótima fonte de proteína –
vem ganhando destaque em restaurantes de todo País,
a exemplo do Pipo, em São Paulo. Ali, Felipe Bronze
criou um peixe assado na brasa com homus e tahine
de gergelim. Os grãos-de-bico fritos espalhados por
cima dão crocância à receita. Já em outras casas o ingrediente tornou-se uma ótima alternativa aos produtos
não lácteos e à proteína animal. É o caso do La Rouge
Bistrô, em Porto Alegre, onde a chef Roberta Kleber
prepara um hambúrguer vegano à base de grão-de-bico,
cogumelos Paris, arroz integral e tofu. O sanduíche é
servido com cream cheese de castanha-de-caju em um
pão de farinha e grãos. “Batizei esse lanche de Burger
Atrevida, porque tivemos o atrevimento de substituir
a carne, protagonista desse sanduíche, por outros in-

O DRINQUE

SÃO PAULO Localizado no segundo andar de um bar da badalada

PORTO ALEGRE Fãs da saga Harry Potter, os
sócios Chara Nery e Thiago Motta sempre
tiveram vontade de fazer uma homenagem
ao bruxo criado pela escritora britânica J.
K. Rowling. Esta era a semente do Café Sala
Precisa, inaugurado no bairro Azenha, em
Porto Alegre. Decorado com elementos
como xícaras voadoras, malas no teto e
até quadros que se mexem, o lugar tem
um menu calcado nas aventuras de Potter,
com itens como a ceva amanteigada (foto),
bebida inspirada na cerveja apreciada
nos filmes e servida nas versões quente e
gelada, com ou sem álcool. Em referência
aos feijões mágicos da história, os
tradicionais biscoitinhos que acompanham
os cafés são substituídos por jujubas.

Av. Erico Veríssimo, 490, Azenha, Porto Alegre
cafesalaprecisa.com

Japonês moderno
BRASÍLIA Depois de passagens pelos paulistas Nakka e Jam
Itaim, o chef Bruno Kamakura inaugura sua primeira casa,
em Brasília. Especializado na culinária japonesa, o Roji
Restaurante investe em ingredientes nobres, como vieira
canadense, centolla e atum toro, em suas receitas. Pratos
como o niguiri de atum com foie gras maçaricado e o sashimi
de salmão temperado com raspa de limão siciliano com
crispy de palha de batata-doce mostram a inventividade do
chef, que, em seu novo empreendimento, aposta na ousadia
da culinária japonesa moderna.

Quadra Cls 408 Sul, Bloco B, Loja 7, Brasília
61 3546 8883 / roji.com.br
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ÀQis
esquerda,
loftaut
com decoração
magnatiae
industrial;
aqui, sala para casais no
quo eum ullenim
spa L’Occitane
sita aut aut tque

Refúgio
mineiro
Em meio às montanhas da Serra
da Mantiqueira, o Saint Michel aparece
como uma opção confortável para quem
busca relaxar a dois ou em família
POR GIOVANNA FORCIONI

Salão do restaurante L’Archange;
abaixo, quarto do chalé tríplex

EXPERIÊNCIA RELAX

CONFIRA ALGUMAS DAS FACILIDADES OFERECIDAS PELO SAINT MICHEL

SEM HORA PARA
ACORDAR
Quem gosta de dormir
até tarde não tem que se
preocupar com o horário
do café. Por lá, pães,
bolos e quitutes regionais
começam a serem servidos
às 8h e ficam à disposição
até às 12h. No fim da tarde,
o lanche é reforçado com
mais uma rodada de chás,
frutas e doces.

Vista da área dos chalés
dúplex, tríplex e família
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como uma “cidade amuralhada”, que faz a gente esquecer de
tudo o que acontece do lado de fora.
Ao abrir as portas, em 2002, a aposta era modesta ao trazer
apenas 15 suítes standard e uma razoável estrutura de lazer.
A ideia deu mais certo que o esperado e, acompanhando a
demanda da cidade por uma oferta hoteleira mais robusta, o
hotel começou seu processo de expansão. A grande mudança
veio com a instalação dos confortáveis chalés dúplex, tríplex
e família, em espaços de até 140 m 2 com sala de TV, camas
super king size e banheiras de hidromassagem. O toque
de modernidade fica por conta dos recém-inaugurados
lofts, cada um com um estilo de decoração diferente e vista
panorâmica das montanhas, pensados especialmente para
acomodar casais.
Foi também mirando esse público que, em 2017, foi firmada
uma parceria com a marca de cosméticos L’Occitane e a antiga

SERVIÇO EXCLUSIVO
O spa L’Occitane ho hotel
Saint Michel oferece
mais de 15 tipos de
tratamentos no cardápio,
entre massagens,
banhos relaxantes e
cuidados faciais.
Aberto ao público,
funciona diariamente,
mas exige que as
reservas sejam feitas
com antecedência.

sala de massagens se transformou em um centro
de tratamentos de dois andares. A mais recente
inovação é o bistrô L’Archange, que começou a
funcionar em outubro do ano passado. Agora,
depois de horas e horas dedicadas ao dolce far
niente, os hóspedes podem fechar o dia tomando
um bom vinho e provando o extenso menu de
fondues, como o Megève, receita inspirada nos
Alpes franceses e que é acompanhada de batata
rústica, dadinho de goiabada e geleia de damasco.
Não é como estar na Europa, como diziam os
jornalistas da década de 80, mas quase chega lá.
Fotos: Divulgação

Q

uando as primeiras equipes de reportagem
desembarcaram em Monte Verde, em Minas
Gerais, nos anos 1980, os jornalistas passaram a
comparar o pequeno distrito de Camanducaia a
um pacato vilarejo europeu. O apelido não veio
à toa: o friozinho típico serrano e a arquitetura
inspirada nos países do Norte realmente tinham um quê de
povoado dos Alpes. Os anos passaram e, verdade seja dita,
foi-se a época em que Monte Verde era sinônimo de pacatez.
Com a chegada de mais e mais turistas, aos poucos os ares
de tranquilidade foram ficando para trás. Mas, como diz o
ditado, quem procura (ainda) acha. A pouco menos de um
quilômetro da avenida principal, onde todo o burburinho
acontece, fica o Saint Michel, um verdadeiro refúgio nas
montanhas da Serra da Mantiqueira. O próprio nome já
entrega: assim como o famoso monte francês, o hotel é quase

PARA ESPANTAR O FRIO
Todas as acomodações
do hotel dispõem de
sistema de calefação e
lareira. Diariamente, tudo
é revisado e, se preciso,
a lenha é reposta. As
suítes luxo, os lofts e
os chalés ainda têm à
disposição lençol térmico,
cuja tempetura pode
ser ajustada conforme a
necessidade do hóspede.

HOTEL SAINT MICHEL
Av. Sol Nascente, 365, Monte Verde, MG
35 3438 2390 / saintmichel.com.br
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HOSPEDAGENS QUE GARANTEM UMA EXPERIÊNCIA PERFEITA

Clássico com toque moderno

Elegante
volta ao mundo

NOVA ORLEANS Depois de um intenso trabalho de renovação, o The

Mercantile Hotel reabre suas portas totalmente reformulado. O
empreendimento, que pertence à rede Innisfree Hotels, passou
por uma grande reforma sem perder o charme da construção
original, uma antiga refinaria de açúcar. O lobby ganhou uma
decoração moderna e abriga uma galeria de arte para mostras
itinerantes. Os quartos são equipados com um sistema de assistente
pessoal acionado por comando de voz e um robô, apelidado de
Suga, faz as entregas de room service, mostrando que tradição
e modernidade podem conviver em perfeita harmonia.

PORTO Um dos grupos hoteleiros mais famosos do
mundo, o Torel Boutiques, inaugura seu segundo
endereço no Porto. Trata-se do Torel 1884 - Suites
& Apartments, que abriu suas portas em um dos
pontos mais nobres da cidade, a poucos metros
dos Aliados e da Ribeira. O empreendimento foi
construído em dois edifícios. No primeiro, um
palacete do século 19, ficam os 12 quartos e áreas
comuns, como o lobby e a biblioteca. O segundo, um
prédio antigo, abriga 11 apartamentos que contam
com sala e cozinha. A decoração remete às grandes
navegações e homenageia os três continentes
conquistados nesse período: América, Ásia e África.
Assim, os hóspedes encontram nos quartos e nas
instalações itens feitos de seda, algodão e porcelana,
elementos que fazem parte da cultura portuguesa.
Bartolomeu Dias, importante navegador português
do século 15, foi escolhido para batizar o restaurante
do lugar, o Bartolomeu Wine Bistrô, com cozinha
de base francesa feita com produtos portugueses.
O menu tem itens como a ótima tábua de queijos
portugueses e a salada de cogumelos. Outro
destaque é o café da manhã feito com exclusividade
para cada hóspede. Entre as opções estão delícias
como omeletes, panquecas e pães. Quer maneira
mais elegante de começar o dia?
torelboutiques.com

BIBLIOTECA

Conta com livros em português, inglês, francês,
alemão e japonês. A dica é acomodar-se em uma
das poltronas e viajar nas histórias.
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Como se estivesse em casa
SÃO PAULO Há alguns anos o setor hoteleiro vem percebendo a
crescente necessidade de oferecer aos hóspedes experiências
que unam o serviço impecável dos tradicionais hotéis e o
conforto de casa. E foi a partir dessa observação que a rede
Marriott inaugurou o Marriott Executive Apartments, no bairro
de Vila Nova Conceição, em São Paulo. Todos os apartamentos
são mobiliados e contam com cozinhas equipadas com fogão,
micro-ondas, panelas, pratos e talheres, entre outros utensílios.
Alguns oferecem, ainda, máquina de lavar e secadora. Para tornar
a estada ainda mais exclusiva, o concierge do hotel entra em
contato com os futuros hóspedes para entender as necessidades e
preferências de cada um e decora o ambiente com porta-retratos
que trazem fotos pessoais. marriott.com.br

Banho com estilo

// CONHEÇA ALGUMAS DAS BANHEIRAS DE HOTÉIS MAIS INCRÍVEIS DO MUNDO

// CONFIRA OS ESPAÇOS E SERVIÇOS OFERECIDOS PELO HOTEL
PARA DAR MAIOR COMODIDADE AOS HÓSPEDES

HONESTY BAR

O charmoso espaço fica dentro da biblioteca para
que os hóspedes possam aproveitar a leitura
enquanto saboreiam um drinque.

IOGA PESSOAL

Precisa meditar e relaxar? É possível agendar
aulas particulares de ioga. O hotel também oferece
serviço de reserva em restaurantes e babysitting.

Fotos: Divulgação

SINTA-SE À VONTADE

themercantilehotelneworleans.com

POUSADA MARAVILHA

SIX SENSES VILLAS

THE STANDARD

KANDOLHU MALDIVES

FERNANDO DE NORONHA // BRASIL

NHA TRANG // VIETNÃ

NOVA YORK // EUA

ATOL ARI // MALDIVAS

Fica de frente para a Baía do
Sueste, de onde se podem ver os
diferentes tons das águas turquesa
do Oceano Atlântico.

A construção de madeira proporciona
momentos relaxantes ao som das
ondas da Baía de Ninh Van, uma das
mais belas do mundo.

pousadamaravilha.com.br

sixsenses.com

Instalada bem no centro de um
banheiro com imensas janelas de
vidro, tem vista privilegiada do Rio
Hudson e da Ilha de Manhattan.
standardhotels.com

A Azul e seus parceiros levam você a todos esses destinos. Confira as opções em voeazul.com.br

Os bangalôs deste hotel têm paredes
de vidro e as banheiras parecem
flutuar no mar azul do Oceano Índico.
Uma experiência inesquecível.
kandolhu.com

Lifestyle

// AS ÚLTIMAS TENDÊNCIAS DE MODA, BELEZA E BEM-ESTAR

DICA DO MÊS

Xale Flavia ligh brick
Le Lis Blanc
R$ 219,19
shop2gether.com.br

Gorro preto de
tricô Amaro
R$ 79,90
amaro.com

Inspirada nas peças usadas
pelos militares, com
cordões de amarrar e bolsos
grandes, a calça cargo foi
hit absoluto no início dos
anos 2000 – e vira e mexe
retorna à cena fashion. No
que depender dos desfiles
internacionais para esta
temporada, o modelo
em clima utilitário promete
dominar novamente
as ruas, levando conforto
e praticidade ao look do
dia a dia.

BY

Calça cargo

Lenço xadrez
John John
R$ 268
oqvestir.com.br

A EVOLUÇÃO DA TENDÊNCIA //

CLOSET

VERSÁTIL

Look da
Ferretti

O frio chegou e com ele a vontade
de arrasar no visual. Confira
alguns acessórios de inverno que
combinam com vários looks e
ainda ajudam a encarar as baixas
temperaturas com estilo

Gola Beatriz brick Le Lis Blanc
R$ 159,90
lelis.com.br
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ANNA PAULA ALI

Boina feminina Renner
R$ 49,90
lojasrenner.com.br

NA VIDA REAL // No dia a
dia, sofistique o mood
descontraído da cargo
apostando em um look todo
em tons claros – como
o desfilado pela Alberta
Ferretti, que ganhou clima
artesanal-chique com top e
bolsa de crochê e sandálias
de tressê. Já no escritório,
vale combinar a peça
com blazer de alfaiataria e
escarpim, como mostra a
Givenchy. A dica de styling
é finalizar o look com um
cinto, seja de couro ou
lona. E que tal aproveitar
a abundância de bolsos do
modelo e sair livre, leve e
solta de casa, sem bolsa?

ECOLÓGICA E FASHION

Echarpe double face Sacada
R$ 278
sacada.com

Fotos: Divulgação

POR

Visual da
Fendi

Esqueça os modelos de
cintura baixa e estampa
camuflada usados pela
cantora Gwen Stefani: a
cargo da vez aparece mais
sofisticada, com cintura
alta e tecidos mais nobres.
A proposta apareceu na
passarela de grifes como
Givenchy, Sies Marjan (na
qual surge até em cetim),
Fendi e Alberta Ferretti

— em cartela de cores
militares que passeia do
cáqui ao verde-musgo. O
comprimento encurtado,
que deixa o tornozelo
à mostra, também ajuda
a trazer mais elegância
à peça.

A grife carioca FARM traz novidades para este inverno, como
o lançamento da coleção Refloresta em parceria com o
Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável
da Amazônia (IDESAM). A coleção é inspirada nas cores
da natureza, com três tons de verde – gregório, juruá e
amazônia – e terrosos, como o marrom-terra e o vermelhopáprica. As modelagens com shapes longos e o macacão
frentista aparecem com destaque ao lado da pantalona,
da blusa-lenço e dos casacos e parcas de tricô bordado.
“Criamos um coletivo de estampas inspiradas no
trabalho de reflorestamento que fazemos com o
IDESAM no município do Apuí, Sul do Amazonas, que
usa técnicas agroflorestais. Esperamos que cada peça
reflita um pouco da importância desse tipo de projeto,
que recupera solos degradados misturando árvores
nativas, como a castanheira, com frutíferas, como o
açaí”, diz Katia Barros, diretora criativa da FARM.
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É HORA DE

RENOVAR
A esfoliação é uma das maiores aliadas na
busca pela pele perfeita. O processo ajuda
a eliminar células mortas e a desobstruir
os poros. Confira nossas dicas
POR

Glicólico renovador facial
com esqualano Biossance
R$ 328
sephora.com.br

ANNA PAULA ALI

Esfoliante facial
Under Skin
R$150
nuspace.com.br

Esfoliante facial
Hydra Life Powder
Time to Glow Dior

Sabonete gel
esfoliante
para o corpo
Mahogany

R$ 239
dior.com.br

R$ 48
mahogany.com.br

Esfoliante de
pedra-pomes Granado
R$ 23
granado.com.br

Sobre a meta de gastos: A oferta é válida por tempo limitado e poderá ser suspensa pelo emissor a qualquer momento, sem necessidade de aviso prévio. Para garantir a isenção da anuidade, você precisa manter a meta de gastos mensais desde a
1ª- fatura. Serão considerados apenas os valores das compras pagas com o cartão, de modo que impostos, juros e tarifas dos serviços atrelados ao cartão não contam. Sobre a bonificação em pontos: Caso você cumpra a meta de gastos mensais
no período definido, os pontos serão creditados na sua conta TudoAzul em até 30 dias após o pagamento de cada fatura. A bonificação será válida apenas no ano de 2019. Genérico: Para a oferta ter validade, as faturas precisam ser pagas dentro
do seu vencimento. Para compras parceladas, apenas a parcela lançada na fatura será considerada para compor o seu gasto mensal. Sujeito a análise de crédito.

Lifestyle

Precisa de anuidade grátis
e pontos bônus todo mês?
Então você precisa do
TudoAzul Itaucard.
Concentre suas compras no crédito,
fique livre da anuidade e aproveite todos
os benefícios que a Azul oferece.

ANUIDADE

Gastos a partir de
1.000/mês
Anuidade grátis
pontos bônus TudoAzul

R$

DESCONTOS

PONTOS

10% de desconto

Até 2,6 pontos

em qualquer passagem Azul

por dólar gasto

PA R C E L A M E N T O S

BAGAGENS

Passagens aéreas
em até 12x

Até 2 bagagens
extras de 23 kg cada

Sabonete líquido esfoliante Asepxia
R$ 18,90
onofre.com.br

O cartão com tudo de que você precisa.
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Faça o seu em voeazul.com.br/tudoazulitaucard.
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Lifestyle
Jogo de caixas organizadoras
Super Luxo Grade Ii

cada produto
tem sua regra fiscal.
Interessado em ser parceiro Tax Group? Entre em contato: 4007.2566

R$ 299,90
westwing.com.br

Cesto organizadors de
crochê Americanas
R$ 99,99
americanas.com

R$ 289,74
tramontina.com.br

Nova

ORDEM
Manter a casa arrumada faz toda
a diferença. Os organizadores são
ótimos aliados e estão disponíveis
em todos os tipos e tamanhos.
Confira alguns itens práticos
que vão facilitar seu dia a dia
POR

com tax group,
você tem todas.

ANNA PAULA ALI

*Alíquotas de ICMS aplicáveis aos produtos.

Cabideiro
Albero Verde
Tramontina

A complexidade do sistema tributário brasileiro pode trazer surpresas.
Com uma base de mais de 5 milhões de regras fiscais a tecnologia do Tax Group

A FADA DA ARRUMAÇÃO

esextante.com.br

108 A Z U L M A G A Z I N E J U N H O 2019

Mantenha sua tributação atualizada com a marca que está revolucionando o mercado.

Jogo de bambu para
banheiros Camicado
R$ 189,90
camicado.com.br

Gaveteiro Mila
organizador Mobly
R$ 170,99
mobly.com.br

Fotos: Divulgação

A personal organizer
japonesa Marie Kondo ficou
mundialmente conhecida ao criar
um método especial de organizar
uma casa baseado na cultura
nipônica. Seu trabalho pode ser
conferido nos livros A Mágica
da Arrumação e Isso me Traz
Alegria, e na série Ordem na Casa
com Marie Kondo, na Netflix.

ajuda a sua empresa a entender, analisar e recuperar créditos tributários.

taxgroup.com.br

/taxgroup.tg

/taxgrouptg
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O MELHOR DO MÊS NO MUNDO DO ENTRETENIMENTO

Brinquedo por engano

Cubismo no Uruguai

CINEMA Em Toy Story 4, o caubói Woody apresenta aos
amigos o brinquedo construído por Bonnie, nova dona
do protagonista e de seus companheiros: Forky, feito
com um garfo de plástico. O problema é que Forky
não está feliz com o novo posto e foge para voltar
a ser um talher descartável. Woody parte em seu
encalço e, no caminho, reencontra Bo Peep, que agora
vive em um parque de diversões. Estreia dia 20.

ARTE Quem visitar Montevidéu terá uma boa
programação para incluir na sua viagem, além de
passear pela Rambla, conhecer o Mercado do Porto
e subir no elevador panorâmico da prefeitura. Até o
fim deste mês, o Museo Nacional de Artes Visuales
da capital uruguaia recebe uma mostra inédita
de Pablo Picasso. A megaexposição Picasso em
Uruguay apresenta 45 obras de diversos períodos
da carreira do artista espanhol – são 26 pinturas,
sete esculturas, quatro cerâmicas, três desenhos,
três fotografias, uma aquarela e uma gravura. A
iniciativa da mostra partiu de Laurent Le Bom,
presidente do Musée National Picasso, em Paris,
sob a curadoria de Emannuel Guigon, diretor do
Museu Picasso de Barcelona. Entre os quadros mais
conhecidos que vieram da França estão Dormeuse
aux Persienne (1936), Portrait de Marie-Thérèse
(1937) e Buste de Femme au Chapeau (1941).
Segundo Enrique Aguerre, diretor do Museo
Nacional de Artes Visuales, “não existe pintor do
século 20 que não tenha Picasso como referência ou
carregue certa aversão ao gênio da arte moderna”.
A megaexposição faz parte do programa Picasso para
o Mundo e o Uruguai é o único país latino-americano
a receber as pinturas e esculturas do artista.
Museo Nacional de Artes Visuales, Av. Tomás Giribaldi, 2283,
Parque Rodó, Montevidéu. Até 30 de junho, de ter. a dom., das 10h
às 20h. Ingressos: $U 250. mnav.gub.uy/cms.php

Ameaça alienígena
CINEMA Depois de anos protegendo a Terra contra extraterrestres, a
Homens de Preto enfrenta um de seus maiores desafios, justamente
quando se torna uma agência internacional e abre uma filial em
Londres: um traidor entre seus agentes. É a partir desse conflito que
a trama de MIB: Homens de Preto – Internacional desenvolve-se. No
filme, o público acompanha a jornada de Em (Tessa Thompson) para
se tornar membro da MIB, já que viveu uma experiência extraterrestre
quando jovem e não teve sua memória apagada. Quem vai auxiliála nessa jornada é o atrapalhado agente H (Chris Hemsworth), que
se assusta com as atitudes arrojadas da novata. Estreia dia 13.

Nando canta
Roberto

Portrait de Marie-Thérèse; 1937
Dormeuse aux persiennes; 1936

Palco latino-americano
MÚSICA O cantor e compositor uruguaio Jorge Drexler vem ao Brasil para uma
série de apresentações. A primeira será no dia 1º, em Pelotas, no Theatro
Guarany. Depois segue para o Rio, onde se apresenta no Teatro Riachuelo, no
dia 3; São Paulo, no Teatro Bradesco, nos dias 6 e 7. A turnê chega ao fim em
Curitiba, no dia 8, no Teatro Guaíra. No palco ele apresenta sucessos como
Telefonía e Al Outro Lado del Río, que fez parte da trilha do filme Diários
de Motocicleta e ganhou o Oscar de Melhor Canção Original, em 2005.

Theatro Guarany, R. Lôbo da Costa, 849, Centro, Pelotas. Qua. (1º), às 20h.
Entre R$ 75 e R$ 225. viagogo.com/br
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Fotos: ©Succession Picasso 2018 e Divulgação

Na Terra do Nunca
TEATRO Sucesso em São Paulo no ano passado, o espetáculo
Peter Pan, O Musical chega ao Rio, a partir do dia 20.
Dirigido por José Possi Neto, o espetáculo tem Mateus
Ribeiro no papel título e Daniel Boaventura como Capitão
Gancho. A peça, adaptação de um sucesso da Broadway
conta a história do menino que se recusa a crescer e
que leva Wendy (Bianca Tardini), uma jovem londrina,
e seus irmãos para conhecerem a Terra do Nunca.

Cidade das Artes, Av. das Américas, 5300, Barra da Tijuca, Rio de
Janeiro. De 20/6 a 18/8. Qui. e sex. às 20h30; sáb. e dom., às 16h
e às 20h. Entre R$ 50 e R$ 240 / ingressorapido.com.br

MÚSICA Um dos principais
nomes da música brasileira,
Nando Reis apresenta a turnê
Esse Amor Sem Preconceito
nos dias 14 e 15 em São Paulo.
No palco, ele apresenta
canções de seu novo trabalho,
o álbum Não Sou Nenhum
Roberto, Mas às Vezes Chego
Perto, em que interpreta
sucessos de Roberto Carlos,
como De Tanto Amor e Amada
Amante. Nando interpreta
também hits de sua carreira,
como All Star e Relicário.

Credicard Hal, Av. das Nações
Unidas, 17955, Vila Almeida,
São Paulo. Ter. (14) e qua. (15),
às 22h. Entre R$ 90 e R$ 280 /
ticketsforfun.com.br
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NOSSO ÍDOLO
FORA DAS
PISTAS
MAIS DE 230 MIL
EDUCADORES
FORMADOS
PELO INSTITUTO
AYRTON SENNA.
Em 25 anos já levamos
educação de qualidade
para 26 milhões de alunos.
Um legado que começou
nas pistas e continua pelas
vias da educação.

Área de camping da Campus
Party de Salvador; à esq., palestra
na edição de São Paulo

TECNOLOGIA Um dos principais eventos de tecnologia do
mundo, a Campus Party ganha sua terceira edição em
Brasília. Entre os dias 19 e 23, o Estádio Mané Garrincha
será divido em três áreas em que acontecerão as diversas
atividades da Campus Party Brasília. Na Open Campus,
única aberta gratuitamente ao público, os visitantes
poderão, entre outras coisas, brincar em simuladores e
conhecer projetos universitários inovadores. Nas áreas
Arena e Camping, pagas, haverá palestras, workshops
e um espaço reservado para as pessoas que compraram
ingresso, com camping com barracas e duchas.
Estádio Mané Garrincha, SRPN, Asa Norte, Brasília.
Entre os dias 19 e 23, a partir do meio-dia. Entre R$ 90 e R$ 250.
brasil.campus-party.org/campus-party-brasilia

ENTREVISTA

TONICO NOVAES, DIRETOR DA CAMPUS PARTY BRASIL
NOS ÚLTIMOS ANOS, A CAMPUS DEIXOU DE ACONTECER SÓ EM SÃO
PAULO E CHEGOU A VÁRIAS OUTRAS REGIÕES DO PAÍS. O QUE MOTIVOU
ESSE PROCESSO DE EXPANSÃO?

Isso é reflexo do que é a Campus em seu DNA: ela insere jovens de
baixo poder aquisitivo em um ambiente de inovação e tecnologia.
Com isso conseguimos descobrir muitos talentos e mostrar que é
possível que eles participem da sociedade a partir da programação,
da robótica, da ciência e da própria educação. Quando vamos para
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outras praças estamos levando esse legado para o Brasil inteiro e
mostrando que a Campus é mais do que simplesmente um evento
de entretenimento. Ela é um evento de educação.
COMO VOCÊ DEFINIRIA O DNA DAS EDIÇÕES BRASILEIRAS DA
CAMPUS PARTY?

A Campus é um evento genuinamente de comunidade. Temos
diversas formas de engajamento, como um programa onde as
comunidades submetem atrações para estar na nossa grade oficial
de palestras, workshops e desafios, ou o programa de voluntários,
por exemplo. Tudo isso vai criando um engajamento orgânico e a
Campus vai se transformando nesse fenômeno que é hoje, com mais
de cinco edições por ano.
QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS DESAFIOS DE SE ORGANIZAR UM EVENTO
DESSE PORTE?

A Campus tem algumas especificidades que demandam desafios,
como, por exemplo, a internet de alta conectividade. Muitas vezes
algumas regiões mais afastadas são desprovidas de fornecedores
com os equipamentos de qualidade a que estamos acostumados.
Outra dificuldade é identificar quais são as comunidades locais de
programação e software livre, por exemplo. Então, sempre fazemos
parcerias com institutos federais e universidades para fomentar o
ecossistema local e descobrir os grandes talentos que vão surgir dali.
QUAL É O PERFIL DO PÚBLICO DA CAMPUS PARTY?

O perfil do nosso público é o de uma pessoa jovem, de 18 a 100
anos. Não importa a idade cronológica dela mas sim o espírito
empreendedor. Se você for jovem e quiser mudar o mundo, você
pertence à Campus Party.

Fotos: Divulgação

O futuro é hoje

Eduardo
Professor de escola
beneﬁciada pelo
Instituto Ayrton Senna

#MeuEducadorMeuIdolo
| institutoayrtonsenna.org.br
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Viajar é bom. Sem gastar
nada, melhor ainda.
Entre para o Programa de Vantagens TudoAzul.
Rápido de cadastrar, acumular e resgatar viagens incríveis.

x

PONTOS MAIS RÁPIDO

ACUMULE PONTOS
VOANDO AZUL,
TRANSFERINDO DO SEU
CARTÃO DE CRÉDITO
E MUITO MAIS.

VIAJE PARA
MAIS DE
100 DESTINOS
AZUL.

x

x

VANTAGENS

RESERVE HOTÉIS,
CARROS E GARANTA
INGRESSOS DE
PARQUES.

voeazul.com.br/tudoazul

Cadastre-se enviando seu CPF via SMS para 26990
e junte-se a quase 10 milhões de clientes TudoAzul.

x

PRODUTOS

MILHARES DE
OPÇÕES NO
SHOPPING
TUDOAZUL.

Azuis

PASSAGENS

SERVIÇOS E DICAS PARA A SUA VIAGEM

SERVIÇOS

BENEFÍCIOS E
PROMOÇÕES
EXCLUSIVAS
EM CENTENAS
DE PARCEIROS.

p.116

Foto: Divulgação Azul

x

Informações para
um voo tranquilo
e seguro

p.122
Filmes, séries e
programas disponíveis
na TV ao vivo

p.127
Todos os destinos
da Azul e de suas
parceiras

Experiência Azul

Azul Experience

Aeroporto

Bagagem

Documentos

Ônibus Azul

TudoAzul

A Azul recomenda
que você chegue
ao aeroporto
pelo menos uma
hora antes de
seu embarque,
no caso de voos
nacionais. E duas
horas antes,
em viagens
internacionais.

Fique atento a nova
franquia de bagagem
de sua passagem.
Consulte voeazul.com.
br/bagagem para mais
detalhes. Lembre-se:
a bagagem de mão
deve pesar até 10kg
e não pode conter
objetos cortantes
e inflamáveis.

Sempre que viajar com
a Azul, tenha em mãos
um documento de
identificação em bom
estado e com foto.
Apresente-o no balcão
de check-in e no
portão de embarque.

Serviços de ônibus
para o aeroporto
estão disponíveis
em São Paulo. Não é
necessário fazer reserva.
Apenas apresente seu
cartão de embarque.
Confira a tabela de
horários em nossos
canais de atendimento
e no site da Azul.

Para garantir pontos
no programa de
vantagens informe
seu CPF na reserva
ou na hora do
check-in. Se você
ainda não é Cliente,
cadastre-se e
ganhe 100 pontos.
voeazul.com.
br/tudoazul

CHECK-IN

Luggage

Documents

Azul Bus

TudoAzul

Azul recommends
that you plan
to arrive at the
airport at least
one hour before
your departure,
for domestic
flights, and two
hours earlier
when travelling
internationally.

Pay attention to the
baggage allowance
of your ticket. Check
voeazul.com.br/
bagagem for more
details. Remember:
hand luggage
must weigh up to
10kg and can not
contain sharp or
inflammable objects.

Whenever you travel
with Azul, have
an identification
document in hand, in
good condition and
with a photo. Present
it at the check-in
counter and at the
boarding gate.

Azul offers bus shuttle
services to and from
Viracopos Airport, in
Campinas, to the cities of
São Paulo and Sorocaba.
No reservation is needed.
Simply present your
boarding pass. Please
check the schedule time
table and on our website.

To ensure the points
for TudoAzul, our
Loyalty Program,
please provide your
CPF at booking or at
check-in. If you are not
yet a TudoAzul Client,
register and receive
100 welcome points.
voeazul.com.br/
tudoazul

CHECK-IN

App check-in

Web check-in

Fast check-in

Totem check-in

Com o aplicativo da Azul,
disponível gratuitamente
para os sistemas iOS e
Android, o bilhete fica
guardado no passbook
do smartphone e é
possível embarcar
mostrando apenas a
tela do aparelho.

No site da Azul é
possível fazer o
check-in de forma
rápida e simples
a partir de 72
horas antes de
seu embarque.

Para utilizar esta
opção é preciso apenas
digitar o endereço
fc.voeazul.com.br no
navegador do celular e
inserir uma das quatro
informações: número
do localizador, RG, CPF
ou número do TudoAzul.

Para os Clientes
que preferem o
método tradicional
de check-in, a
Azul disponibiliza
totens de
autoatendimento
nos aeroportos.

Clientes com conexão
para voos da TAP ou
United Airlines em
Guarulhos devem
dirigir-se diretamente
ao Terminal 3. Não
é preciso refazer
o check-in nem
despachar as bagagens
novamente.

SAIBA MAIS EM voeazul.com.br

FALE COM A GENTE
Call Center: 4003-1118
TudoAzul: 4003-1141 / Azul Viagens: 4003-1181 / Azul Cargo: 4003-8399
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Airport

App check-in

Web check-in

Fast check-in

Totem check-in

With Azul’s app,
available free of
charge for iOS and
Android systems, the
ticket is saved in the
smartphone’s passbook
and it is possible to board
by simply showing the
screen of your device.

On Azul’s website, it is
possible to
do your check-in
quickly and simply
up to 72 hours before
your departure.

To utilize this option,
you need to only type
the address fc.voeazul.
com.br in the browser
and enter one of the
four information
options: record locator
number, RG, CPF, or
TudoAzul number.

For Customers
who prefer the
traditional method
of check-in, Azul
provides selfservice kiosks at the
airports.

Customers with
connecting flights
from TAP or United
Airlines in Guarulhos
Airport should go
directly to Terminal 3.
No need to redo the
check-in and dispatch
your baggage again.

FOR MORE INFORMATION, VISIT voeazul.com.br

CONTACT US
Call Center: 4003-1118
TudoAzul: 4003-1141 / Azul Viagens: 4003-1181 / Azul Cargo: 4003-8399
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Linhas de Ônibus // Bus Shuttles

Transporte exclusivo

EXCLUSIVE TRANSPORTATION

A Azul oferece ônibus executivos gratuitos, com ar-condicionado,
em lugares estratégicos da região de São Paulo. A companhia opera
linhas de 30 em 30 minutos entre a capital paulista e o Aeroporto
de Viracopos, em Campinas, além de algumas linhas que ligam o
aeroporto a Sorocaba. Para utilizar o serviço apresente seu cartão de
embarque ou seu itinerário 15 minutos antes da partida do ônibus.

SÃO PAULO

TERMINAL

BARRA FUNDA
SEGUNDA A SEXTA MONDAY TO FRIDAY
BARRA FUNDA* VIRACOPOS

4:30
5:30
7:00
8:30
10:00
11:00
12:30
13:00
15:00
17:00
18:30
19:00

6:00
7:00
8:30
10:00
11:30
12:30
14:00
14:30
16:30
18:30
20:00
20:30

7:15
8:15
8:45
10:15
10:45
12:45
14:15
14:45
16:45
18:45
20:15
22:00
23:15

AEROPORTO DE

VIRACOPOS

SÁBADOS SATURDAYS

VIRACOPOS BARRA FUNDA*

8:45
9:45
10:15
11:45
12:15
14:15
15:45
16:15
18:15
20:15
21:45
23:00
00:45

BARRA FUNDA* VIRACOPOS

4:30
5:30
6:30
9:00
11:00
14:30
16:00
17:30
19:00
20:00

6:00
7:00
8:00
10:30
12:30
16:00
17:30
19:00
20:30
21:30

SHOPPING

Azul offers free executive buses, with air
conditioning, to and from Viracopos Airport, in
Campinas, to strategic locations in the cities of São
Paulo and Sorocaba. To use the service, present your
boarding pass or itinerary 15 minutes before the
departure of the bus. Please check bus schedules
according to the location of your departure.

DOMINGOS SUNDAYS

VIRACOPOS BARRA FUNDA*

6:15
7:15
8:45
10:15
12:45
13:45
16:45
17:15
19:15
21:15
23:45

7:45
8:45
10:15
12:45
14:15
15:15
18:15
18:45
20:45
22:45
1:15

BARRA FUNDA* VIRACOPOS

5:30
7:00
8:30
10:30
13:00
14:30
15:30
16:30
19:00
19:30

7:00
8:30
10:00
12:00
14:30
16:00
17:00
18:00
20:30
21:00

VIRACOPOS BARRA FUNDA*

7:15
9:45
12:15
13:45
15:45
17:45
19:45
20:45
21:45
22:45
23:45

8:45
11:15
13:45
15:15
17:15
19:15
21:15
22:15
23:15
0:15
1:15

ELDORADO
SEGUNDA A SEXTA MONDAY TO FRIDAY
ELDORADO VIRACOPOS

VIRACOPOS ELDORADO

SÁBADOS SATURDAYS
ELDORADO VIRACOPOS

CONGONHAS
SEGUNDA A SEXTA MONDAY TO FRIDAY
CONGONHAS VIRACOPOS

VIRACOPOS

AEROPORTO DE

VIRACOPOS

SÁBADOS SATURDAYS

CONGONHAS

CONGONHAS VIRACOPOS

VIRACOPOS

DOMINGOS SUNDAYS
CONGONHAS

CONGONHAS VIRACOPOS

VIRACOPOS

CONGONHAS

4:00

5:30

5:45

7:15

4:00

5:30

6:15

7:45

4:30

6:00

7:15

8:45

5:00

6:30

6:45

8:15

5:30

7:00

8:15

9:45

6:30

8:00

10:15

11:45

6:00

7:30

7:45

9:15

6:30

8:00

9:45

11:15

8:30*

10:00

12:15*

13:45

8:00

9:30

10:45

12:15

8:30*

10:00

11:15*

12:45

10:00

11:30

13:45*

15:15

10:00

11:30

13:45

15:15

10:30*

12:00

12:15

13:45

12:00*

13:30

15:45*

17:15

12:00

13:30

15:45

17:15

12:30*

14:00

13:15*

14:45

14:00

15:30

17:15

18:45

14:00

15:30

17:45

19:15

15:00*

16:30

16:15*

17:45

15:00*

16:30

19:15*

20:45

15:00

16:30

18:45

20:15

18:00

19:30

17:15

18:45

16:00

17:30

20:45

22:15

16:00

17:30

19:45

21:15

19:00*

20:30

19:15*

20:45

18:30

20:00

22:15*

23:45

19:30

21:00

23:15*
0:15*

1:04

17:00

18:30

20:45

22:15

21:45

23:15

18:00

19:30

21:45

23:15

23:15*

0:45

20:00

21:30

23:45

1:15

AEROPORTO DE

GUARULHOS
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VIRACOPOS ELDORADO

8:45

4:00

5:30

5:45

7:15

5:00

6:30

5:45

7:15

7:30

9:00

9:15

10:45

5:20

6:50

7:45

9:15

7:00

8:30

9:45

11:15

8:15
9:15
11:15
13:15
16:15
17:45

9:45
10:45
12:45
14:45
17:45
19:15
20:45
22:15
0:45

9:30

11:00

11:15

12:45

7:00

8:30

10:30

12:00

12:15

13:45

9:00

10:30

11:30

13:00

13:15

14:45

11:00

12:30

13:30

15:00

14:15

15:45

13:00

14:30

14:30

16:00

15:15

16:45

15:30

17:00

15:30

17:00

15:45

17:15

18:30

20:00

16:30

18:00

17:15

18:45

19:30

21:00

17:30

19:00

18:15

19:45

19:15
20:45

19:30

21:00

20:15

21:45

23:15

20:30

22:00

21:15
22:15

22:45
23:45

23:15

00:45

SHOPPING

TAMBORÉ VIRACOPOS

VIRACOPOS

4:00
5:30
7:00
9:00
10:30
14:00
15:30
17:00
19:00
20:00

6:45
8:45
10:15
12:15
13:45
16:45
17:45
19:45
21:45
23:45

5:30
7:00
8:30
10:30
12:00
15:30
17:00
18:30
20:30
21:30

TAMBORÉ

8:15
10:15
11:45
13:45
15:15
18:15
19:15
21:15
23:15
01:15

9:00

10:30

12:15

13:45

10:30

12:00

13:45
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SOROCABA
SHOPPING

IGUATEMI ESPLANADA
SEGUNDA A SEXTA MONDAY TO FRIDAY

A Azul oferece transporte exclusivo entre os terminais 1 e 3 do Aeroporto de Guarulhos, diariamente, das 10h às 14h e das 18h às 22h,
para conexões internacionais com companhias aéreas parceiras, como TAP, United, Turkish, entre outras.

ELDORADO VIRACOPOS

7:15

0:45

ônibus com parada no Shopping Eldorado // buses stopping at Eldorado Shopping

VIRACOPOS ELDORADO

7:00

TAMBORÉ
AEROPORTO DE

DOMINGOS SUNDAYS

5:30

SEGUNDA A SEXTA MONDAY TO FRIDAY
BARRA FUNDA* | Embarque na Plataforma 8 do Terminal Turístico
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TudoAzul

Clube TudoAzul
Todo Cliente TudoAzul pode acumular mais
benefícios ao aderir a um dos planos do
Clube TudoAzul. Há cinco opções de planos,
com mensalidades fixas que dão direito a
privilégios diversos, como crédito mensal
de pontos, maior prazo de validade dos
pontos, descontos em passagens e vantagens
exclusivas com nossos parceiros.

QUERO PARTICIPAR
Cadastre-se, receba pontos de boas-vindas
e solicite os pontos desta viagem:
Acesse voeazul.com.br/tudoazul/azul-magazine
Ou envie seu CPF via SMS para o número 26990

Muitos benefícios antes, durante e depois do seu voo.
Em breve você estará voando de graça pelo Brasil e pelo mundo

Conheça os planos, faça sua adesão
e garanta ainda mais vantagens
para suas próximas viagens

Entre para o Clube TudoAzul
Acesse o site voeazul.com.br/clube
Escolha seu plano

Conheça alguns dos nossos parceiros

Ganhe pontos mesmo sem voar e transforme suas compras em pontos

Descontos em mais de 3.000 restaurantes

Resgates

Chegou a hora de usar!
Passagens a partir de 5.000 pontos ou 500 pontos + dinheiro
Passagens internacionais com companhias parceiras
Upgrade para Business, Economy Extra ou Espaço Azul

Compra de pacotes na Azul Viagens
Hotéis, Aluguel de Carro e Ingressos de parques
Shopping TudoAzul: milhares de produtos a partir de 1.000 pontos

Confira todas as regras no site voeazul.com.br/tudoazul
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Cliente Clube
TudoAzul
Isenção da
assinatura

Conheça mais vantagens no site voeazul.com.br/clube
J U N H O 2019 A Z U L M A G A Z I N E 121

Entretenimento a Bordo

TV ao vivo

Filmes, séries e programas para você ver nos voos da Azul
SKY AO VIVO

Você já conhece o AzulPlay? Nosso sistema de entretenimento de
bordo exclusivo para os voos com o Airbus A320neo.
Aproveite a grande variedade de filmes, séries, programas de
TV e desenhos no seu próprio celular ou tablet.

DESTAQUES DO MÊS DE JUNHO
96

96 e 97

Veja como usar o
AzulPlay a bordo

Spider-Man

Onze

97

97

Juacas
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Baixe o app Azul Play no
seu dispositivo móvel
(celular ou tablet) antes
da decolagem, acessando
as lojas virtuais dos
sistemas iOS (App Store)
ou Android (Google Play).

2

Depois de instalado,
coloque seu equipamento
no Modo Avião e ative o
Wi-Fi, selecionando a rede
WiFi Azul Play, conforme
o número do seu assento

3

Se você quer utilizar este
serviço de entretenimento
em notebooks, é necessário
adquirir o Microsoft®
Silverlight® browser
plug-in e a versão mais
atual do Internet Explorer.
Habilite o plug-in antes
do voo por meio do site
voeazul.com.br/azulplay

4

Acesse o menu do
aplicativo e selecione o
filme ou série que deseja
assistir. São centenas
de horas de conteúdo
em seu próprio celular
ou tablet. Agora coloque
seus fones de ouvido,
relaxe na poltrona e
bom divertimento!

Bia

85 Comedy Central
91 TLC
95 ZOOMOO
96 Disney XD
97 Disney
98 Gloob
100 Nickelodeon
101 Cartoon
110 CNN
115 Bandeirantes
160 Cultura
175 NHK
176 RAI
178 Tv5 Monde
179 Tv Espanha
180 Deutsche Welle
191 Woohoo
500 Globo SP
501 Globo RJ
502 Globo EPTV Campinas
503 Globo BH

504 Globo RBS TV POA
505 Globo RPC TV Curitiba
506 Globo DF
507 Globo TV Bahia
508 Globo Belém
509 Globo Natal
510 Globo Recife
511 Globo Amazonas
512 Globo Cuiabá
513 Globo Bauru
514 Globo São José do Rio Preto
515 Globo Anhanguera
516 Globo Sorocaba
517 Globo Ribeirão Preto
518 Globo Verdes Mares
519 Globo Vanguarda SJC
520 Globo Tribuna Santos
521 Globo Taubaté
522 Globo Itapetininga
523 Globo Sul de Minas
524 Globo Grande Minas

Fotos: Divulgação

LISTA DE CANAIS
1 Canal do Cliente
7 Record
14 CNT
19 Record News
20 RBI
23 Tv Brasil
25 NBR
37 SporTV3
38 SporTV2
39 SporTV
40 Gnews
41 GNT
42 Multishow
43 Universal
48 Ratimbum
57 Studio
58 Space
60 TNT
61 TNT Séries
70 TCM
84 TBS

1

DESTAQUES DO MÊS
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Aplicativo Azul

Entretenimento a Bordo

Rádio
Azul Viagens

Na palma da mão
Com o app Azul, os detalhes de sua reserva e de seu voo agora estão
ao alcance dos seus dedos. Conheça abaixo todas as funções do
aplicativo e melhore ainda mais sua experiência de voar com a gente

Este é o canal de músicas da Azul Viagens, com uma
seleção pensada para que você tenha uma boa viagem.
A programação traz playlists exclusivas com foco no tema
“Viagem”, apresentada pela Superplayer. O conteúdo
é atualizado mensalmente. E aí, não vai ouvir?

ONDE ENCONTRAR?

Cliente TudoAzul
Você pode consultar seu
extrato, visualizar o cartão,
solicitar pontos e atualizar
dados. Podem ainda, no
processo de compra,
utilizar seus vouchers de
Espaço Azul para voar com
muito mais conforto.

// A RÁDIO AZUL VIAGENS ESTÁ DISPONÍVEL NO CANAL 1-1 DA PROGRAMAÇÃO DOS JATOS EMBRAER

Check-in

O Azul Sound by Superplayer é o canal de músicas da Azul desenvolvido
em parceria com o Superplayer, serviço brasileiro de streaming musical,
disponível na programação ao vivo das TVs individuais das aeronaves
Embraer. Todo mês, o canal traz uma programação exclusiva, com músicas
e playlists com grande variedade de gêneros. Confira o conteúdo deste mês:

MEU ABRIGO - Melim
COISA LINDA - Tiago Iorc
FICA - Anavitória, Matheus & Kauan
IF I AIN’T GOT YOU - Alicia Keys
THE BOOK OF LOVE - Gavin James
LOVE SOMEONE - Lukas Graham
MINHA FELICIDADE - Gabriel Elias, Roberta Campos
STAY WITH ME - Sam Smith
ALWAYS REMEMBER US THIS WAY - Lady Gaga
CUIDANDO DE LONGE - Gal Costa, Marília Mendonça

Sua compra pode ser
em dinheiro, com
pontos TudoAzul ou com
pontos + dinheiro.

Quer chegar mais cedo
em casa? Você pode
antecipar o seu voo
diretamente no aplicativo
em até 6 horas.

Chat online
Você pode falar com a
gente de qualquer lugar,
a qualquer hora do dia.

Status de voo

Ônibus Azul

É possível consultar
os status e horários de
partida e chegada de
voos um dia antes.

Informações sobre
horários e pontos
de partidas.

// O AZUL SOUND BY SUPERPLAYER ESTÁ DISPONÍVEL NO CANAL 1-2 DOS JATOS EMBRAER. ACESSE E DIVIRTA-SE!

O Superplayer é o player de streaming musical brasileiro responsável
por criar playlists baseadas em momentos e atividades do seu dia.
Combinando alto conhecimento musical e de tecnologia, o Superplayer
também desenvolve projetos específicos para artistas, bandas e parceiros
comerciais. Você pode acessar o Superplayer gratuitamente e também
fazer assinaturas para ouvir as músicas de forma ininterrupta*.
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Compra de passagens
Antecipação de voo

PLAYLIST DE JUNHO: MÊS DOS NAMORADOS

ONDE ENCONTRAR?

É simples, rápido e
você pode fazer de
qualquer lugar. Seu
cartão de embarque
fica armazenado
no aplicativo para
posterior consulta.

Cliente Azul tem
dois meses gratuitos no
plano Super Premium
do Superplayer. Com ele
você tem acesso a todo
o conteúdo do serviço de
streaming por meio de seu
dispositivo móvel. Acesse
o site superplayer.fm/azul

COMO BAIXAR E USAR O APP DA AZUL
O aplicativo Azul está disponível
gratuitamente para usuários das
três principais plataformas móveis:
iOs, Android e Windows Phone

Além dos serviços acima, você conta com o Caçador de Tarifas, que
busca passagens com a menor tarifa, e a área de Minhas Reservas,
onde o cliente pode administrar todos os detalhes do voo, marcar ou
alterar assentos, comprar franquia de bagagem e adicionar Espaço Azul

J U N H O 2019 A Z U L M A G A Z I N E 125

Azul Viagens

Mapa de Rotas // Route Map

A Azul Viagens é a operadora de turismo da Azul. São mais de
45 lojas no Brasil e no exterior, além de atendimento 24 horas.
Oferecemos grande variedade de roteiros e oferta exclusiva
de pacotes para mais de 100 destinos turísticos brasileiros e
internacionais, cruzeiros marítimos e circuitos pelo continente
europeu. Oferecemos também mais de 140 mil hotéis em todo
o mundo. Somos a operadora seleta da Disney e parceiros
da Universal e SeaWorld, entre outros parques na Flórida.

PRODUTOS

Aqui a gente cuida de toda a sua viagem
Pacotes de viagens | Hotéis | Traslado | Aluguel de carro
Passeios | Ingressos | Cruzeiros | Circuitos | Assistência Viagem

CONHEÇA ALGUNS DOS NOSSOS PARCEIROS

CANAIS DE VENDAS
Site:
azulviagens.com.br

Lojas Azul Viagens:
azulviagens.com.br/lojas

Agências de Viagens:
autorizadas em todo o território nacional

Call Center:
4003 1181

LOJAS AZUL VIAGENS
Goiás

São Paulo
Barueri - Shopping Tamboré
Bragança - Garden Shopping
Campinas - Cambuí
Campinas - Shopping Campinas
Campinas - Shopping Iguatemi
Campinas - Shopping Parque Das Bandeiras
Campinas - Shopping Parque Dom Pedro
Guarulhos – Jardim Maia
Indaiatuba - Polo Shopping
Jundiaí - Maxi Shopping Jundiaí
Jundiaí - Shopping Paineiras
Santa Bárbara - Shopping Tivoli
São José Do Rio Preto - Shopping Rio Preto
São Paulo – Shopping Metrô Itaquera
São Paulo - Shopping Eldorado
São Paulo - Shopping Ibirapuera
São Paulo - Vila Madalena
São José dos Campos Shopping Vale Sul
Bauru - Centro
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São Carlos - Centro
Ribeirão Preto – Novo Shopping Ribeirão
Limeira – Pague Menos
Sorocaba - Esplanada Shopping
Piracicaba - Piracicaba Shopping
Presidente Prudente – Espaço SP

Minas Gerais
Belo Horizonte - Minas Shopping
Belo Horizonte - Shopping Boulevard
Belo Horizonte - Shopping Cidade
Belo Horizonte - Shopping Estação BH
Contagem - Itaú Power Shopping
Belo Horizonte – Belvedere One
Divinópolis - Centro
Uberlândia – Center Shopping Uberlândia

Paraná
Curitiba - Shopping Curitiba
Londrina - Centro

Goiânia - Flamboyant Shopping Center
Goiânia - Shopping Buriti
Goiânia – Setor Marista

Pernambuco
Recife - Shopping Guararapes
Recife - Shopping Plaza
Recife - Shopping Recife
Recife - Shopping Riomar

Alagoas
Maceió – Parque Shopping Maceió

Bahia
Salvador - Shopping da Bahia

Guiana Francesa
Caiena - Aeroporto Internacional

Estados Unidos
Orlando – Grand National

Curta +

Entre
no clima

Dicas do que assistir, ouvir e comer antes
de ir para um dos destinos desta edição

A Vida da Gente
TELEVISÃO Obra de Lícia Manzo, a novela acompanha a vida de
Ana (Fernanda Vasconcellos), Rodrigo (Rafael Cardoso) e Manuela
(Marjorie Estiano), personagens que conviveram como irmãos
postiços durante sete anos, desde que Eva (Ana Beatriz Nogueira), mãe das duas, e Jonas (Paulo Betti), pai dele, se casaram.
Ana e Rodrigo se apaixonam e têm uma filha. Um romance
que tem lindas cenas gravadas nas águas cristalinas de Bonito. Essa história, no entanto, está longe de ter um final feliz,
já que, depois de um acidente, Ana entra em coma e permanece assim por muitos anos. A criança é criada por Manuela,
sua tia, e Rodrigo, que formam uma nova família e vivem bem
até que Ana desperta e volta a fazer parte da vida de todos.

Gonzaga – De Pai Para Filho
CINEMA Figura importante da história de Caruaru, Luiz Gonzaga
teve sua vida retratada no filme de Breno Silveira. No longa, o
público acompanha a tumultuada relação entre o Rei do Baião
(Adélio Lima) e o filho, o cantor e compositor Gonzaguinha (Júlio
Andrade). Geniais e donos de fortes personalidades os dois
tinham constantes embates que terminavam, inevitavelmente,
em trocas de acusações e discussões repletas de mágoa.

Elba Ramalho

Bate Coração (1982)
Amor com Café (1982)
Banho de Cheiro (1983)
Ai que Saudade de Ocê (1983)
De Volta Pro Aconchego (1985)
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Nanica Brasil
GASTRONOMIA Clássico da culinária britânica a torta banoffee
cruzou o Oceano Atlântico e encontrou em Curitiba um lugar
para chamar de seu, com casas dedicadas a produzir o doce em
vários pontos da cidade e um público ávido por consumir a iguaria
feita com banana, creme e caramelo. Confiantes no poder de
sedução da sobremesa, o chef curitibano Leonardo Macedo e seu
sócio, Tito Barcellos, levaram a receita para São Paulo, e fizeram
sucesso. A loja, localizada na Rua Augusta, serve quatro versões
da torta: tradicional, com nutella, com brownie e brownie branco.

R. Augusta, 2052, Cerqueira César, São Paulo

Fotos: Divulgação; Junior Ferraro

MÚSICA A cantora, uma das
mais famosas do País, é um
dos personagens centrais das
festas juninas no Nordeste. Tão
importante, que ganhou até
um espaço no Museu do Forró,
em Caruaru. Dona de uma voz
potente e inconfundível, ela
coleciona sucessos que fazem
parte da cultura popular.
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